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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

عملية شرطية للدرك واألمن واسعة 
النطاق بعلي منجلي  

للحماية  الرئيسة  الوحدة  إسعافات  تدخلت 
المدنية علي منجلي ، المركز المتقدم مصنف 
عبد الرحمان، المركز المتقدم قدور بومدوس 
مدعمة  المدينة،  وسط  المتقدم  المركز  و 
بوزيان  حامة  الثانوية  الوحدة  بإسعافات 
وحدة  سليمان،  سيساوي  الثانوية  والوحدة 
 ، المتنقل  الرتل  القطاع ديدوش مراد و فرقة 
إثر حريق شب داخل مستودع لتخزين  وذلك 
مختلف األجهزة المستعملة و الخردوات مقابل 
مصلحة الوالدة بالمستشفى الجامعي قسنطينة، 
حولي  بمساحة  مخزن  احتراق  خلف  الحريق 
و  األجهزة  مختلف  به  مربع  متر   1200
المواد المستعملة وخردوات قديمة ، مع حماية 
مخزن للمواد الصيدالنية والشبه الصيدالنية و 
أجهزة لإلستعمال الطبي ، حظيرة للسيارات . 
سخرت لهده العملية اكثر من 50 عون تدخل 
و  ضباط  و04  سامي  ضابط   01 بينهم  من 
وسائل مادية منها : 12 شاحنات حريق و 04 

سيارة إسعاف 02 سيارة اتصال. 
اإلزالة  بعملية  القيام  تم  الحريق  اخماد  بعد 
والتقليب ،تم وضع فرقة للحراسة حتى التأكد 

التام من اإلخماد. 
تاج الدين

طاعن سلمان رشدي 
»معجب« بالخميني

جديدة  إصابة   92 سجلت 
بفيروس كورونا )كوفيد19-( 
مع عدم تسجيل أي وفاة، فيما 
للشفاء  مريض   86 تماثل 
األخيرة  ساعة   24 ال  خالل 
في الجزائر، حسب ما أفادت 
يوم  الصحة،  وزارة  به 

األربعاء، في بيان لها.
إجمالي  بلغ  بذلك,  و 

المتماثلين  ومجموع  حالة   269.473 اإلصابات 
فيه  بقي  الذي  الوقت  في  حالة,   181.086 للشفاء 
عدد الوفيات مستقرا عند 6878 حالة. كما سجلت 
المصدر  لذات  وفقا  المركزة,  بالعناية  حالتان  أيضا 

30 والية  إلى أن  الذي أشار 
لم تسجل بها أي إصابة جديدة.
الصحة  وزارة  توصي  و 
االلتزام  بضرورة  المواطنين 
إلى  وتدعوهم  اليقظة  بنظام 
احترام قواعد الوقاية والمسافة 
اإللزامي  واالرتداء  الجسدية 

للقناع الواقي.
أن  على  أيضا  تشدد  كما 
االلتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه اإلجراءات 
الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل 

مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
وأج

كورونا: 92 إصابة جديدة مع عدم 
تسجيل أي وفاة

شيخ طاعن يف السن يسقي األشجار  يف ميلة بـ "الرورمة " ؟

بدون تعليق

خسائر معتبرة في 
حريق بمستودع 

للخردوات بمستشفى 
قسنطينة الجامعي

العمل على  مكافحة الجريمة في الوسط  في إطار 
الحضري ، و دحضها قبل وقوعها ، نظمت أمس 
مع  الفعال  بالتنسيق  قسنطينة  والية  أمن  مصالح 

الوطني  الدرك  مصالح 
عملية شرطية واسعة النطاق 
عبر كامل إقليم االختصاص 
أحياء  من  العديد  مست   ،
المدينة منها زواغي سليمان، 
 ، مبروك  سيدي  بلحاج، 
 ، الوحش  جبل   ، الزيادية 
 ، القنطرة  باب  سيساوي، 
 ، لجدور   ، المدينة  وسط 
مسكن   1100  ، سوناتيبا 
وغيرها ، و ذلك بغية حماية 
وكذا  وممتلكاتهم  األشخاص 
توفير األمن والمحافظة على 

النظام العام .
 العملية سخرت ألجلها اإلمكانيات البشرية و المادية 

التابعة  الميدانية  العملياتية  الفرق  اقحام  الالزمة مع 
للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية و أمن الحواضر 
و تم خاللها إخضاع 273 شخص و 128 مركبة 
للمراقبة األمنية مع ايقاف و تحويل 26 شخص في 
قضايا مختلفة ال سيما حيازة المخدرات و المؤثرات 
العقلية و األسلحة البيضاء المحظورة أين تم حجز 
قضايا  )في  العقلية  المؤثرات  من  كبسولة   115
من  كمية  باالستهالك(،  أخرى  و  بالمتاجرة  تتعلق 
الكحولية  المشروبات  من  قنينة   34  ، المخدرات 
بايزبول و  ، و أسلحة بيضاء متنوعة منها عصي 
سكاكين و قارورة غاز مسيل للدموع  . مصالح أمن 
والية قسنطينة تدعو كافة المواطنين إلى المساهمة 
في محاربة الجريمة من خالل التبليغ و طلب التدخل 

عبر األرقام الخضراء 1548 و 17.
قال هادي مطر، المتهم بطعن الروائي سلمان رشدي، اليوم دالل.ب

مؤسس  الخميني،  الله  روح  الله  آية  يحترم  إنه  األربعاء، 
النظام اإليراني.

 لكنه لم يقل ما إذا كان هجومه جاء بإلهام من فتوى أصدرها 
الزعيم اإليراني الراحل، وفقا لمقابلة مع صحيفة نيويورك 

بوست، نُشرت اليوم األربعاء.
وأضاف مطر للصحيفة أنه لم »يقرأ سوى صفحتين« من 
رواية رشدي »آيات شيطانية« وأن فكرة الذهاب إلى مكان 
إلقائه للمحاضرة جاءته عندما قرأ تغريدة على »تويتر« في 
الشتاء الماضي تعلن عن زيارة المؤلف لمؤسسة تشاوتاكوا.
وكان من المقرر أن يُلقي رشدي )75 عاما( محاضرة في 
المؤسسة الواقعة بغرب نيويورك عن الحرية الفنية عندما 
المنصة وطعن  إلى  24 عاما  العمر  البالغ من  هرع مطر 
الكاتب الهندي المولد يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرته 

الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن مطر قوله، في مقابلة بالفيديو من سجن 
أنه شخص  أعتقد  الله.  آية  أحترم  »أنا  تشاوتاكوا  مقاطعة 

عظيم. ولن أقول أكثر من ذلك«.
فيما قال مطر عن رشدي »ال أحبه أبدا«.

وأضاف للصحيفة »إنه )رشدي( شخص هاجم اإلسالم، لقد 
لرشدي  فيديو  مقاطع  شاهد  أنه  مضيفا  معتقداتهم«،  هاجم 

على موقع يوتيوب.
الثوري  بالحرس  صلته  نفى  مطر  أن  الصحيفة  وذكرت 

اإليراني.
المحكمة،  عينته  الذي  مطر  محامي  بارون،  ناثانيال  وقال 
إنه لم يكن يعلم أن نيويورك بوست اتصلت بموكله إلجراء 

مقابلة.
لـ«رويترز«: »لم أصرح ألي مصدر خارجي،  وأضاف 

سواء بمساعدة الحكومة أو بدونها، باالتصال بموكلي«.
وكاالت

تسجيل 15حريقا 
في يوم واحد بقالمة 

بأماكن وبلديات  قالمة ،وذلك  بوالية  15حريقا  سجل أمس 
مختلفة منها حريق كاف لكرات ببلدية مجازالصفاء، وحريق 
كاف الريح بلدية بوحشانة ،وحريق مشتة بودمة بلدية عين 
العربية ، وحريق جبل ماونة بلدية بن جراح وحريق مشتة 

الحامة بلدية وادي الشحموحريق عين الوحش حبل هوارة
سخرت لعمليات اإلخماد 164 عون بمختلف الرتب + 04 
حافالت 03+ سيارات إسعاف 26+ شاحنة إطفاء 03+ 
المتحرك  بالرتل  الدعم  ترقب وصول  في  إتصال  سيارات 
لمكافحة حرائق الغابات لكل من والية باتنة ومسيلةعمليات 

اإلخماد متواصلة.
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ضحايا وإجالء عرشات المواطنني من مناطق الخطر

جحيم بواليات الشّرق

ــي  ــعبي, ف ــي الش ــش الوطن ــارز للجي ــت مف تمكن
عمليــات منفصلــة عبــر التــراب الوطني, خــال 
ــم  ــف 4 عناصــر دع ــن توقي ــبوع الفارط م األس
عمليــة  إحبــاط  مــع  اإلرهابيــة,  للجماعــات 
ادخــال  قرابــة 4 قناطيــر مــن المخــدرات عبــر 

ــرب المغ
حســب مــا أفــادت بــه أمــس  األربعــاء  حصيلــة 

عملياتيــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
وأوضحــت حصيلــة وزارة الدفــاع الوطنــي  أنــه 
فــي ســياق الجهــود المتواصلــة المبذولــة فــي 
مكافحــة اإلرهــاب ومحاربــة الجريمــة المنظمــة 
بــكل أشــكالها, نفــذت وحــدات ومفــارز للجيــش 
الفتــرة الممتــدة مــن  الوطنــي الشــعبي, خال 
10 إلــى 16 أوت الجــاري  عديــد العمليــات 
تعكــس  نوعيــة  نتائــج  عــن  أســفرت  التــي 
ــتعداد  ــة واالس ــة واليقظ ــة العالي ــدى االحترافي م
ــراب  ــل الت ــي كام ــلحة ف ــا المس ــن لقواتن الدائمي
فــي  أنــه  إلــى  الحصيلــة  الوطني  وأشــارت 
مفــارز  أوقفــت  اإلرهــاب,  مكافحــة  إطــار 
دعــم  عناصــر   4 الشــعبي  الوطنــي  للجيــش 
فــي عمليــات منفصلــة  للجماعــات اإلرهابيــة 
إطــار عمليــات  الوطني  وفــي  التــراب  عبــر 
ــود  ــة للجه ــة ومواصل ــة المنظم ــة الجريم محارب
الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي آلفــة االتجــار 
بالمخــدرات بالبــاد, أوقفــت مفــارز مشــتركة 
للجيــش الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف 
مصالــح األمــن, بإقليمــي الناحيتيــن العســكريتين 
ــت  ــدرات وأحبط ــار مخ ــة, 3 تج ــة والثالث الثاني
محــاوالت إدخــال كميــات مــن المخــدرات عبــر 
الحــدود مــع المغــرب, تقــدر ب 394 كيلوغــرام 

ــج . ــف المعال ــن الكي م
للجيــش  مفــارز  أوقفــت  أخــرى,  جهــة  مــن 
ــكل  ــة ب ــب ذات الحصيل ــعبي, حس ــي الش الوطن
مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار وإن قــزام 
ــة  ــت, 248 شــخصا وضبطــت 20 مركب وجان
ــة ضغــط  ــا و146 مطرق ــدا كهربائي و333 مول
ــن  ــادن و4,3 ط ــن المع ــف ع ــزة للكش و5 أجه
مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة وكميــات مــن 
المتفجــرات ومعــدات تفجيــر وتجهيــزات أخــرى 
ــر المشــروع  ــات التنقيــب غي تســتعمل فــي عملي
11 شــخصا  توقيــف  تــم  فيمــا  الذهــب,  عــن 
وضبــط 5 بنــادق صيــد ومسدســين  آلييــن و22 
ــواد  ــن الم ــات م ــغ وكمي ــادة التب ــن م ــارا م قنط
الغذائيــة الموجهــة للتهريــب تقــدر ب 17 طــن, 
وهــذا بــكل مــن ورقلــة والــوادي وباتنــة وإن 

ــكرة. ــنطينة وبس ــة وقس ــزام وبجاي ق
بالتنســيق  الحــدود  حــراس  أحبــط   كمــا 
محــاوالت  الوطنــي  الــدرك  مصالــح  مــع 
تقــدر  الوقــود  مــن  معتبــرة  كميــات  تهريــب 
ب 37289 لتــر بــكل مــن تمنراســت وبــرج 
وســوق  والطــارف  وتبســة  مختــار  باجــي 
حــراس  أحبــط  آخــر,  ســياق  أهراس و فــي 
شــرعية  غيــر  هجــرة  الســواحل »محــاوالت 
شــخصا   187 وأنقــذوا  الوطنيــة  بســواحلنا 
كانــوا علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنــع, فيمــا 
تــم توقيــف 117 مهاجــرا غيــر شــرعي مــن 

الوطنــي التــراب  عبــر  مختلفــة  جنســيات 
 ربيع م

يف حصيلة عملياتية للجيش خالل 
األسبوع الفارط

توقيف 4 عنارص دعم 
للجماعات اإلرهابية 

وإحباط إغراق الجزائر بـ 4 
قناطري كيف مغريب

ســجلت، أمــس، حرائــق بالجملــة فــي 
كان  أخطرهــا  البــاد،  شــرق  واليــت 
،ســوق  قالمــة   ، ســطيف  بواليــات 
،أيــن  وســكيكدة  الطــارف  أهــراس  
جانــب  إلــى  بقــوة  الجيــش  تدخــل 
عشــرات  إلجــاء  المدنيــة  الحمايــة 
ــرة  ــي أماكــن خطي ــن يقيمــون ف المواطني
بالغابــات وقــرى جبليــة. وتدخلــت فــرق 
الثانيــة  الســاعة  حــدود  فــي  اإلطفــاء، 
ــق  ــاد حري ــاء، إلخم ــاح األربع ــن صب م
شــّب بمشــتة الرماضنيــة ببلديــة عيــن 
العربــي فــي قالمــة وبالتزامــن مــع ذلــك 
تدخلــت الحمايــة المدنيــة بقالمــة، فــي 
بجبــل  فجــرا،  الثالثــة  الســاعة  حــدود 
مهــول  حريــق  اندلــع  أيــن  ماونــة، 
ــو  ــاف نح ــن إت ــفر ع ــا أس ــة م ــي غاب ف
الغابيــة  المســاحات  مــن  هكتــارا   15

ــق  ــى الحري ــيطرة عل ــت الس ــث تم ، حي
مســتمرة.. الحراســة  عمليــة   وبقيــت 
ــة  ــح الحماي ــي جيجــل، ســجلت مصال وف
المدنيــة مســاء الثاثــاء انــدالع 7 حرائــق 
فــي مناطــق مختلفــة مــن الواليــة أكبرهــا 
ــرج  ــق م ــة وحري ــزة بجيمل ــق الجي حري
إلــى  باإلضافــة  تاكســنة  فــي  يوســف 
الســطارة  بجبــال  اندلــع  آخــر  حريــق 
قياســي. ظــرف  فــي  اخمــاده   تــم 
المدنيــة  الحمايــة  واضطــرت مصالــح 
المرفوقــة بمصالــح الغابــات والجيــش 
الوطنــي  والــدرك  الوطنــي  واألمــن 
والســلطات المحليــة بحريــق الجيــزة الذي 
اندلــع ظهيــرة أول أمــس إلخــاء المنازل 
 مــن قاطنيهــا مع العمل علــى محاصرة ..
ــة  ــت صبيح ــكيكدة، تدخل ــة س ــي والي وف
األربعــاء الســلطات المحليــة، إلجــاء 

إلــى  ،ونقلهــم  مزادكــة  قريــة  ســكان 
مســجد القريــة، بعــد انتشــار الحرائــق 
الواليــة،  إلقليــم  الغربيــة  الجهــة  فــي 
خاصــة ببلديتــي أوالد عطيــة وقنــواع، 
ــرعة،  ــران بس ــنة الني ــرت الس ــن انتش أي

وغطــى الدخــان الكثيــف المنطقــة.
شــكلت  أهــراس  ســوق  واليــة  وفــي 
الغابــات  وســط  المشــتعلة  الحرائــق 
ــى ســكان  ــة، خطــرا عل المحيطــة بالمدين
ســوق  بمدينــة  مســكن،   400 حــي 
ــريع  ــل الس ــتدعى التدخ ــا اس ــراس، م أه
للســلطات الوالئيــة، إلجــاء الســكان، 
أن  بعــد  ســكناتهم  بإخــاء  ومطالبتهــم 
الدخــان  مــن  كثيفــة  ســحابة  انتشــرت 
فيمــا  الحريــق،  بــؤر  مــن  المنبعــث 
ــة  ــة المدني ــرق الحماي ــت جهــود ف تواصل
ومختلــف المصالــح المدعومــة بوحــدات 

وإنقــاذ  النيــران  إلخمــاد  الجيــش، 
الســكان. كمــا ســجلت حرائــق فــي 
الطــارف أدت إلــى غلــق الطريــق 
منطقــة  عنــد   44 رقــم  الوطنــي 
بعــد  الواليــة  وعاصمــة  بوثلجــة 
أن وصلــت النيــران إلــى حوافهــا، 
الســائقين  ســامة  لضمــان  وذلــك 

والمواطنيــن  والمســافرين 
حرائــق   3 باتنــة  بواليــة  وســجل  
نشــب  األول  متقــارب،  وقــت  فــي 
فــي غابــة بــوزوران الواقعــة غيــر 
ــو  ــة، وه ــة باتن ــب مدين ــن قل ــد ع بعي
ــة  ــا اســتدعى تدخــل أعــوان الحماي م
المدنيــة الذيــن أخمــدوا الحريــق فجــر 
الثاثــاء، أمــا الحريــق الثانــي فقــد 
زراولــة  مشــتة  نواحــي  فــي  وقــع 
ــوت،  ــن ياق ــة عي ــا لبلدي ــة إداري التابع
وخلــف عــدة أضــرار، كمــا شــب 
البســاتين  أمــس، حريــق فــي أحــد 
الواقعــة بمنطقــة بــن علــي التابعــة 
ــد عــن  ــر بعي ــاء، غي ــة وادي الم لبلدي
دائــرة مروانــة بباتنــة، حيــث تدخلــت 
فــرق التدخــل بغيــة التحكــم فــي هــذا 
عصــر  عثــر،  وإخمــاده.  الحريــق 
ــي الســتين مــن  ــى ســيدة ف ــاء، عل األربع
العمــر  مــن  البالغــة  وابنتهــا  العمــر، 
20 ســنة، جثتيــن هامدتيــن، بمنزلهمــا 
أحمــد  أوالد  بقريــة  المتواجــد  العائلــي 
ببلديــة عيــن الســبت فــي دائــرة بنــي 
عزيــز بواليــة ســطيف. وحســب مصــادر 
ــا  ــاة اختناق ــا الحي ــا فارقت ــإن األم وابنته ف
بدخــان النيــران التــي حاصــرت المنــزل 
التــي  النيــران  ألســنة  وهــي  العائلــي، 
ــت  ــاء ووصل ــت مــن مشــتة األربع انطلق
ــة  ــن غاب ــة م ــى مشــتة الســطاح القريب إل
ولبــان الســياحية، حيــث التهمــت النيــران 
والتــي ال تــزال مشــتعلة لحــد كتابــة هــذه 
األســطر والتــي ســاعدتها الريــاح القويــة 

ــار. ــي االنتش ف
ي.س

الحماية املدنية : 26 بؤرة حريق عرب 9 واليات خالل 24 ساعة
ســجلت مصالــح الحمايــة المدنيــة ظهــر أمــس  األربعــاء 26 بــؤرة حريــق عبــر 9 واليــات مــن الوطــن وكان أهــم حريــق 

أبلــغ عنــه ببلديــة الزعروريــة بســوق أهــراس حســبما علــم لــدى المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة.
وفــي تصريــح لوكالــة األنبــاء الجزائريــة أكــد المديــر الفرعــي لإلحصائيــات واإلعــام بالمديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة 
العقيــد عاشــور فــاروق: »ســجلنا حاليــا 26 بــؤرة حريــق فــي واليــات الطــارف )10( وســوق أهــراس وســطيف )4( 

وســكيكدة وقالمــة )2( و حريــق واحــد بــكل مــن الواليــات التاليــة ، جيجــل وتيبــازة وبجايــة وتيــزي وزو .
وأوضــح العقيــد عاشــور أن أهــم حريــق تــم تســجيله فــي »بلديــة الزعروريــة بواليــة ســوق أهــراس حيــث اندلــع بيــن هــذه 
البلديــة وبلديــة ســوق أهــراس« مشــيرا إلــى أن »وحــدات الحمايــة المدنيــة قامــت بإجــاء28  مــن األهالــي المتضرريــن 
مــن الدخــان ونقــل 4 أشــخاص آخريــن تعرضــوا لحــروق مــن الدرجــة األولــى وكــذا امــرأة حامــل فاقــدة للوعــي وذلــك 

نحــو المستشــفى الجهــوي بعاصمــة الواليــة.

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي عائالت الضحايا بسطيف والطارف
قــدم رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، اليــوم، تعازيــه لعائــات الضحايــا المتضرريــن مــن حرائــق 

الغابــات بســطيف والطــارف.
ــي تشــهدها  ــق الت ــر الحرائ ــى إث ــه »عل ــي  أن ــون العموم ــى التلفزي ــة عل ــة الجمهوري ــان لرئاس ــي بي ــاء ف  وج
بعــض واليــات شــرق الوطــن والتــي خلفــت عــددا مــن الضحايــا فــي كل مــن الطــارف وســطيف، يتقــدم رئيــس 
الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، بتعازيــه الخالصــة والمواســاة لعائــات الضحايــا، متمنيــا الشــفاء العاجــل 
ــات  ــة اإلمكاني ــخير كاف ــح بتس ــف المصال ــام لمختل ــد الت ــة والتجن ــوف الدول ــد وق ــن، ويؤك ــى والمصابي للجرح

البشــرية والوســائل الماديــة إلخمــاد الحرائــق والتكفــل المتضرريــن«
وأج

علــى إثــر الحرائــق التــي اندلعــت بغابــات الواليــات الشــرقية علــى غــرار الطــارف وســوق أهــراس وســكيكدة وبجايــة وســطيف وجيجــل 
ــي  ــة للمشــاركة ف ــوات الجوي ــات تابعــة للق ــي الشــعبي مروحي ــا للجيــش الوطن ــادة العلي ــة العســكرية الخامســة، ســخرت القي ــة بالناحي وعناب
عمليــات اإلطفــاء خاصــة فــي المناطــق ذات التضاريــس الوعــرة التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وهــو مــا يشــكل دعمــا كبيــرا لعمــل مفــارز 
ــة. إن الجيــش  ــة والقــرى المنكوب ــدان المشــاركة فــي إخمــاد الحرائــق المندلعــة بمختلــف المناطــق الغابي الجيــش الوطنــي الشــعبي فــي المي
الوطنــي الشــعبي، وفــي إطــار مهامــه اإلنســانية النبيلــة، وبالرغــم مــن قــوة الريــاح التــي حالــت دون تدخــل المروحيــات فــي بعــض المناطــق، 

لــن يدخــر أي جهــد ولــن يتوانــى فــي تجنيــد وبــذل كافــة إمكاناتــه الماديــة والبشــرية حتــى اإلخمــاد النهائــي لكافــة الحرائــق المندلعــة.
ق.و
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الوزارية  اللجنة  استنكرت   n
لوزارة  التابعة  للفتوى، 
واألوقاف،  الدينية  الشؤون 
تصريحات رئيس االتحاد العام 
المغربي  المسلمين  للعلماء 
اعتداء  من  الريسوني،  أحمد 
جارتين  دولتين  سيادة  على 
وموريتانيا  الجزائر  هما 
تبنى  الريسوني  ان  مؤكدة 
اإلرهابية  الجماعات  خطاب 
ال  يؤيدها  ال  التي  المتطرفة 

دين وال عقل
لفتوى  وسجلت اللجنة الوزارية ل
استنكار  بكل  لها  بيان  في 
المستفزة  المثيرَة  التصريحاِت 
التي صدرت من الدكتور أحمد 
نيَل  ال حاول  الذي  الريسوني، 
دولتين جارتين هما  من سيادة 
دون  وموريتانيا،  الجزائر 
والقوانين  لألعراف  مراعاة 
الجوار،  الدولية، ومبادئ حسن 
اإلسالمية  األخالق  عن  فضال 

عن  ِغيَب  َت أن  ينبغي  ال  التي 
عموِم الناس، فكيف بمن يدعي 
الشريعة  علوم  إلى  االنتساب 
تحريضا  تضمن  اإلسالمية. 
إلى  صريحة  ودعوة  واضحا، 
االعتداء على سيادة الدول، وقد 
اـ   دَواًن ا وَُع ًم سّولت له نفسهـ  ُظل
إثارَة خطاب الكراهية، والدعوَة 
فتنة  ال نيران  إشعال  إلى 
ها  ودولِ المنطقة  شعوب  بين 

وحكوماتها.

هذه  اللجنة  واعتبرت 
التصريحات  محاولة يائسة أن 
والشبهات  األوهاَم  هذه  يلبس  
يربطه  وأن  الِجهاد،  بلباس 
بعلل ومناطات وهمية واهية، ال 
يؤيدها دين وال عقل، وال تاريخ 
تماهى  قد  بذلك  وهو  واقع.  وال 
الجماعات  إليه  تدعو  فيما 

اإلرهابية المتطرفة.
توضيح  من  البد  كان  إذا 
الواضحات، فإننا نذكر صاحب 
الخطيرة  التصريحات  هذه 
الحق هو  الجهاد  بأن  الرعناء، 
وأجدادنا  آباؤنا  رايته  الذي رفع 
في هذه الربوع المباركة حينما 
والوطن  الدين  لنداء  استجابوا 
وقاموا ضد االستثمار الفرنسي 
سبيل  في  وضحوا  الغاصب، 

ذلك بأموالهم وأنفسهم.
لفتوى  وأكدت اللجنة الوزارية ل
شعوب  بأن  يقينا  تدرك  أنها  
كل  واعية  كلها  المنطقة 
التي  المؤامرات  لهذه  الوعي، 
تحاك ضدها، ولن تزيدها هذه 
يائسة  ال بائسة  ال المحاوالت 
الكراهية  لخطاب  رفضا  إال 
هذه  تثيره  الذي  والعداوة 
يثنيها  وال  واألبواق،  األصوات 
بأخوتها  التمسك  عن  ذلك 
والحفاظ  اإلسالمية،  ووحدتها 
عن  والدفاع  مصالحها،  على 
استمساك  المشترك،  مصيرها 

بهدي هللا تعالى.
                               ربيع م 

اللجنة الوزارية للفتوى تستنكر خرجته وتؤكد 

الريسوين تبنى خطاب الجماعات اإلرهابية 
التي ال يؤيدها ال دني وال عقل

محمد  االتصال،  وزير  كشف   n
زيارة  خالل  األربعاء  أمس  بوسليماني، 
تفقدية إلى كل من مؤسسة البث اإلذاعي 
البث  ومركز  ببوزريعة،  والتلفزي 
توطين  سيتم  ان  ببوشاوي،  الفضائي 
عبر  الخاصة  التلفزيونية  القنوات 
بداية  والتلفزي  االذاعي  البث  مؤسسة 

من شهر  فيفري القادم.
محيوت ربيع 

كل  اخضاع  بغرض  أنه  الوزير  وأعلن 
قانون  ل ل الخاصة  تلفزيونية  ال القنوات 
شهر  غضون  في  سيتم  الجزائري، 
البث  مؤسسة  تجهيز  المقبل  فبراير 
تلفزي بمحطة أرضية بغرض  اإلذاعي وال
توطينها، مشيرا الى أن هذه القنوات، ومنذ 
 , الجزائري  قانون  ل ل تخضع  ال  نشأتها، 
وأضاف أنه كمرحلة أولى، تم منذ بضعة 
بتوطين  سمح  ارسال  جهاز  اقتناء  أشهر 
عبر  الخاصة  تلفزيونية  ال القنوات  أغلب 
تلفزي وأنه سيتم  مؤسسة البث االذاعي وال
قانون  ل ل “اخضاعها  المحطة  هذه  بفضل 

المائة. الجزائري بنسبة مائة ب
أولويات  بين  من  أنه  بوسليماني  وأكد 
مشاكل  على  القضاء  االتصال،  قطاع 

وتكريس  الظل  بمناطق  التغطية  نقص 
البرامج  كل  تلقي  في  المواطن  حق 
ما  وهو   ، تلفزيونية  وال االذاعية  الوطنية 
عبر  اإلذاعي  البث  مؤسسة  اليه  تسعى 
حدد  الى  تقليص،  ال الى  يرمي  مخطط 
منه  تعاني  التي  المشكل  ممكن، من هذا 
هذه المناطق، سيما الحدودية منها وأشار 
الماضيين  ويوليو  يناير  بين  تم  أنه  إلى 
ارسال  جهاز  ب23  المناطق  هذه  تدعيم 
لتمكين ساكنيها من تلقي البرامج الوطنية 
باقي  غرار  على  تلفزيونية،  وال االذاعية 

واليات الوطن.
عن  الوزير  كشف  آخر،  صعيد  وعلى 
االعالم  مدينة  مشروع  إحياء  إعادة 
ستضم  والتي  ببوشاوي،  سيتي  ميديا 
البث  ومؤسسة  تلفزيون  وال اإلذاعة 
من  الهدف  أن  مبرزا  تلفزي،  وال اإلذاعي 
بين  التكامل  إحداث  هو  المشروع  هذا 
وحاويات  البث  ميدان  في  المؤسسات 
مدينة  من  االستوديوهات  في  اإلنتاج 
وزير  سيتم حسب  الغرض  ولهذا  اإلعالم 
االتصال  في المرحلة األولى انشاء محطة 
استوديوهات مشيرا إلى أن الجزائر تملك 
كل االمكانيات لتجسيد هذا المشروع الذي 
يشهده  الذي  تقدم  ال مواكبة  الى  يهدف 

قطاع تكنولوجيات االعالم واالتصال.

من أجل اخضاعها للقانون الجزائري

توطني القنوات التلفزيونية الخاصة عرب مؤسسة 
البث االذايع والتلفزي يف فيفري القادم

تنمية  ال و  الفالحة  وزارة  ذكرت   n
الريفية, مجددا, منتجي الحبوب بإلزامية 
تعاونيات  إلى  الكامل  ب محصولهم  تسليم 
يميا,  بقول الجافة المختصة إقل الحبوب وال
قانون  من   30 المادة  في  جاء  لما  وفقا 
ية التكميلي لسنة 2022, حسب ما  المال

افاد به امس االربعاء بيان للوزارة.
يستوجب  انه  يانها  ب في  الوزارة  أكدت  و 
تعليمات  تطبيق  التعاونيات  مدراء  على 
المتعلقة  الريفية  تنمية  وال الفالحة  وزارة 
 2021 لحملة  للموسم  الحبوب  بجمع 
2022-  مذكرة أن عملية جمع المحاصيل 
لغاية 30 سبتمبر 2022 وفقا  قد مددت 
للحبوب  المهني  الجزائري  لديوان  ل بيان  ل
م كافة  و اكد بيان الوزارة انه يجب ان يسل
تقديم  مقابل  وذلك  شروط  دون  المنتوج 

لشهادة  باإلضافة  المزارع  هوية  وثيقة 
المستثمرة  موقع  تحدد  طرفه  من  معدة 
ومساحتها حيث يتم بعدها جرد المحصول 

رسميا وتخزينه
 و موازاة مع ذلك يبقى العمل باإلجراءات 
الفالح  بطاقة  المفعول  سارية  المعتادة 
الفالحية  الغرفة  من  انية  ي ب بطاقة 
الذين  الجافة  بقول  وال الحبوب  لمنتجي 
ذلك  على  عالوة  الوثائق   هذه  يحوزون 
التصريح بجميع  بيان, يتوجب  ال يضيف 
المنتجون  بها  يحتفظ  التي  المخزونات 
المخصص  والمنتوج  الزراعية  البذور 
ومكان  كميات  من  الذاتي  لالستهالك 
الفالحية  المصالح  لدى مديرية  التخزين 

للوالية المعنية, حسب نفس المصدر.
                               ربيع م 

تنفيذا للمادة ال30 من قانون المالية التكمييل

وزارة الفالحة تدعو منتجي الحبوب تسليم 
محاصيلهم كاملة للتعاونيات

اإلرشاد  جمعية  أكدت   n
تصريحات  ان   واإلصالح 
الريسوني،  أحمد  المغربي 
لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس 
فيها  دعا  التي  المسلمين، 
على  الزحف  إلى  المغاربة 
فتنة   بشرارة  توحي  تندوف 

المنطقة  لزعزعة  وتهدف 
معادية  أجندات  وخدمة 

للجزائر.
 وجاء في بيان جمعية اإلرشاد 
الذي  الوقت  في  أنه  واإلصالح 
تعيش فيه أمتنا العربية خاصة 
واإلسالمية عامة أزمات ومآسي 

وتشتت وهي بحاجة لمن يجمع 
ويوحد  شملها  ويلم  كلمتها 
الريسوني  ينا  عل يطلع  صفها 
ضد  للجهاد  طائشة  بدعوة 
دولة الجزائر، وفي هذا الموقف 
واإلصالح  اإلرشاد  جمعية  فإن 
وترفض  تستنكر  الجزائرية 
شخص  من  التصريح  هذا 
لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس 
المسلمين ، وتعتبره شرارة فتنة 
العربي  المغرب  لزعزعة وحدة 
وخدمة  المنطقة  وتأجيج 
أجندات معادية للجزائر وعبرت 
أسف  بكل  الجمعية  الجمعية 
عن موقفها برفض هذه الدعوات 
والتحريض من الريسوني ضد 
االتحاد  هيئة  وتدعو  الجزائر 
إلى تصحيح مساره على الفور 

يته التاريخية وتحمل مسؤول
وأوضحت ان والية تندوف جزء 
الجزائر  تراب  من  يتجزأ  ال 
الشهداء  أجلها  من  ضحى 
وخير دليل هي  معركة مركالة 
 ،   1956 سنة  التاريخية 
يعتبر  منها  بشبر  والمساس 
مساسا بسيادة الجزائر مضيفة 
أنها ستقف  خلف قيادة الجزائر 
صفا واحدا في الدفاع عن بلدنا 
األمانة  الجمعية  دعت  كما   ,
العامة لالتحاد العالمي لعلماء 

في  اإلسراع  إلى  المسلمين 
تصحيح األمور وعدم السكوت 
من  رئيسه  عن  صدر  ما  على 
باطلة  ودعوة  صارخ  تحريض 
الجزائر  ضد  الجهاد  باسم 
والشعب  تجمعه  الذي  وشعبها 
الجوار  أواصر  المغربي 

واإلسالم والعروبة .
كما دعت أيضا علماء ومشايخ 
الصفوف  تنظيم  إلى  الجزائر 
في  واحد  رجل  وقفة  والوقوف 
المتكررة  الحمالت  هذه  وجه 
تسعى  والتي  والمتنوعة 
وتأجيج  بلدنا  استقرار  لزعزعة 
أيضا  دعت  كما  المنطقة 
والمغربي  الجزائري  الشعب 
لهذه  االنصياع  عدم  إلى 
التصريحات  و  التحريضات 
أحمد  الدكتور  من  الالمسؤولة 
والتي  الريسوني،  السالم  عبد 
بالفتنة  إال  وصفها  يمكن  ال 
وحدة  لتشتيت  جاهلية  ودعوة 

المسلمين
على  األخير  في  وشددت 
ضرورة حماية اللحمة  الوطنية 
مشيرة الى ان الوطن من أركان 
أو  م  يسل أن  يمكن  وال  عقيدتنا 
من  كلف  مهما  فيه  نسمح  أن 

ثمن.
                              ربيع م

جمعية اإلرشاد واإلصالح تدني خرجة الريسوين وتؤكد

ترصيحاتك تخدم اجندات مصالح معادية للجزائر

محيوت ربيع 
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الموافق لـ 20 محرم 1444 هـ

الذكرى المزدوجة ل 20 أغسطس 
)1956-1955(: محطتان مفصليتان 

في تاريخ الثورة التحريرية

الجزائر لعبت دورا رياديا 
يف مساندة الحركات 

التحررية يف العديد من 
البلدان االفريقية

أبرز المجاهد والدبلوماسي السابق نور الدين 
العاصمة،  بالجزائر  األربعاء  يوم  جودي، 
دور الجزائر الريادي الذي بذلته بكل قناعة 
والتزام لروح ومبادئ ثورتها التحريرية في 
من  العديد  في  التحررية  الحركات  مساندة 

بلدان افريقيا.
لقاء  في  جودي  الدين  نور  المجاهد  أكد  و 
مشعل  جمعية  نظمته  التي  الذاكرة  منتدى 
الشهيد بجريدة المجاهد بعنوان »دعم الجزائر 
للمجاهدين  تكريما  التحرير«  لحركات 
بأن  كركب,  ومختار  مالئكة  جلول  الفقيدين 
في  جسام  تضحيات  قدما  الرجلين  هذين 
اجل  من  والعسكري  الدبلوماسي  المجالين 
تحرير الجزائر من قبضة االستعمار ليواصال 
مهامهما النضالية بالوقوف الى جانب الدول 
االفريقية التي كانت تعاني انذاك من االحتالل 

والتمييز العنصري«.
و قدم الدبلوماسي السابق في هذا اللقاء الذي 
للمجاهد  الوطني  اليوم  احياء  بمناسبة  نظم 
تضحياتهما  في  الرجلين  حول  شهادات 
بالسرية  والتزام  »حنكة  بكل  ومساندتهما 
الدبلوماسية  مهامهما  اداء  في  التامة 
التحررية  الحركات  لمساعدة  والعسكرية 
بجنوب  االبارتيد  نظام  ومكافحة  االفريقية 

افريقيا«
مالئكة  جلول  المجاهد  مسار  استعرض  كما 
رجال  »كان  حيث  التحريرية  الثورة  ابان 
على  التحريرية  بالثورة  للتعريف  عمليا« 
الذي  الكبير  الدور  وكذا  العالمي  المستوى 
و  مساعدة  في  كركب  مختار  العقيد  قدمه 
ضد  تحررية  حركات  عدة  جيوش  تكوين 

االستعمار في مختلف البلدان االفريقية.
ق.و

ب  الصحراوي  السفير  اشاد  جهته  من 
بمساندتها  للجزائر«  المشرفة  »المواقف 
على  القضاء  اجل  من  تكافح  التي  للشعوب 
االحتالل«, مشيرا الى مواصلة تضامنها مع 

الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

تعتبر الذكرى المزدوجة ل20 أغسطس 
 1955 القسنطيني  الشمال  )هجومات 
ومؤتمر الصومام 1956(، التي تحييها 
االحتفاالت  سياق  في  غدا  الجزائر 
السترجاع  الستين  للذكرى  المخلدة 
لمحطتين  ترسيخا  الوطنية،  السيادة 
التحريرية  الثورة  تاريخ  في  مفصليتين 

المجيدة.
بأمجادها،  المفتخرة  الجزائر،  وتحيي 
الوفية لشهدائها ولرسالة نوفمبر الخالدة، 
هذه المناسبة في وقت وصلت فيه البالد 
مرحلة  الدستورية  وهيئاتها  بمؤسساتها 
في  الثقة  جزائر  وجه  معها  ارتسم 
الحاضر واألمل في المستقبل، مثلما أكده 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس 
إشرافه  خالل  ألقاها  كلمة  في  تبون، 
على االستعراض العسكري الذي نظمه 
يوليو   5 يوم  الشعبي  الوطني  الجيش 
بستينية  االحتفال  إطار  في  الماضي 

االستقالل.

إلى جعل مختلف  المناسبة،  بذات  ودعا 
لنضال  المخلدة  التاريخية  المناسبات 
شاهدة  »محطات  الجزائري  الشعب 
على الوفاء للشهداء والتخاذ منها معالم 

مرشدة لخدمة الوطن«.
وقد أكد الرئيس تبون في افتتاحية مجلة 
أن ملف  المنصرم،  يوليو  لشهر  الجيش 
انشغاالت  صميم  »من  الوطنية  الذاكرة 

الدولة« وأنه »واجب وطني مقدس«.
أوت   20 تاريخ  فإن  الصدد،  وبهذا 
في  مفصليتين  محطتين  ذكرى  يخلد 
إلى  بالنظر  التحريرية  الثورة  تاريخ 
النتائج البارزة التي دعمت مسار تحرر 
الفرنسي  االستعمار  نير  من  الجزائر 
الجزائرية من  القضية  تدويل  من خالل 
العسكري  النضال  وهيكلة  وتنظيم  جهة 

والسياسي من جهة أخرى.
وقد ساهمت هجمات الشمال القسنطيني 
في   1955 صائفة  في  وقعت  التي 
التعريف بقضية الشعب الجزائري الذي 

االستعمار  قيود  تحت  العيش  رفض 
الفرنسي، حيث أدت إلى إدراج القضية 
الجمعية  الجزائرية ضمن جدول أعمال 
شهر  عقدت  التي  المتحدة  لألمم  العامة 
قضية  أنها  أساس  على   1955 سبتمبر 
داخليا  صراعا  وليست  وطن  تحرير 

مثلما كانت تعتبره فرنسا آنذاك.
الثورة،  اندالع  من  أشهر  عشرة  فبعد 
الثانية  الناحية  قائد  يوسف،  زيغود  قام 
بن  لخضر  ونائبه  القسنطيني(  )الشمال 
ضد  كبير  هجوم  تنظيم  بمبادرة  طوبال 
المنطقة  بهذه  لالستعمار  تابعة  أهداف 
التي تضم أساسا مدن قسنطينة وسكيكدة 
الفالحين  آالف  وشارك  والقل،  وقالمة 
إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني 
الشرطة  الهجوم، سيما على مراكز  في 
العمومية  والبنايات  الدرك  وثكنات 

ومنشآت تابعة للمعمرين.
فك  هو  الهجمات  هذه  من  الهدف  وكان 
الحصار الذي فرضه جيش االستعمار، 

على  التحريرية،  الثورة  اندالع  منذ 
من  أخرى  مناطق  وعدة  األوراس 
بحملة  الفرنسي  الجيش  وقام  الوطن، 
ضد  النطاق  واسعة  وحشية  قمعية 
ألف   12 قرابة  خلفت  العزل  المدنيين 

شهيد.
وكان من المقرر تنظيم لقاء بين رؤساء 
الثورة في منطقة البيبان في نهاية شهر 
يوليو 1956، لكن ألسباب أمنية، نظم 
اللقاء ابتداء من 20 أغسطس من نفس 
ايغزر  بالقرب من  ايفري  بمنطقة  السنة 

أمقران على ضفة وادي الصومام.
من  كال  مغلقا  كان  الذي  اللقاء  وجمع 
منطقة  مثل  الذي  مهيدي  بن  العربي 
وهران وعبان رمضان الذي مثل جيش 
التحرير الوطني وعمار اوعمران الذي 
بلقاسم  وكريم  العاصمة  منطقة  مثل 
يوسف  وزيغود  القبائل  لمنطقة  ممثال 
ونائبه لخضر بن طوبال ممثالن لمنطقة 

الشمال القسنطيني.
جبهة  وفود  غياب  من  الرغم  وعلى 
وفدرالية  الخارج  في  الوطني  التحرير 
)أوراس  األولى  الناحية  وممثلي  فرنسا 
دام  الذي  المؤتمر  اتخذ  فقد  النمامشة( 
بينها  من  تاريخية  قرارات  يوما   20
التقسيم  الخمس حسب  النواحي  استبدال 
الذي كان ساريا منذ 1 نوفمبر 1954 
بست واليات )أوراس النمامشة والشمال 
العاصمة  ومنطقة  والقبائل  القسنطيني 
إلى  بدورها  والجنوب( قسمت  ووهران 

نواحي ومناطق وقطاعات.
الوطني على  التحرير  وتم توحيد جيش 
رتبه،  وسلم  بنيته  في  الوطني  الصعيد 
جيش  بطريقة  منظما  أصبح  حيث 

نظامي.
وسمح المؤتمر بهيكلة الثورة التحريرية 
عسكريا وسياسيا، حيث تم إنشاء مجلس 
عضوا   34 من  يتشكل  للثورة  وطني 
دائما و17 عضوا إضافيا وإنشاء لجنة 
االتفاق  خالله  تم  كما  والتنفيذ،  للتنسيق 
السياسي  للعمل  األولوية  إعطاء  على 
على العمل العسكري وللعمل في الداخل 
على الخارج.                         وأج

بالشمال   1955 أوت   20 هجمات  شكلت 
القسنطيني لمهندسها الشهيد زيغود يوسف، 
الكفاح  تاريخ  في  البارزة  المحطات  إحدى 
المسلح من أجل التحرير الوطني إذ مكنت 
من إضافة شعلة جديدة للثورة و فك الحصار 
عنها في االوراس-نمامشة و مناطق أخرى 
في  مختصون  ذكره  ما  وفق  البالد،  من 

التاريخ.
و قد انطلقت انتفاضة 20 أوت 1955 بعد 
عشرة  من  بأقل  التحريرية  الحرب  اندالع 
بمثابة  وكانت  النهار  منتصف  في  أشهر 
المنعرج  و  الجزائرية  للثورة  الثاني  النفس 
للشعب  النضالية  للمسيرة  الكبير  و  األول 
المؤرخين  الكثير من  الجزائري كما يراها 
أكبر  و  للثورة  الحقيقية  البداية  أنها  على 
األولى  و  الوطني  التحرير  لجيش  هجمات 
يوسف  زيغود  لها  خطط  التي  نوعها  من 
المنطقة  قائد  أحمد‹‹,  ›‹سي  بـ  الملقب 

التاريخية الثانية.
في  المختصين  من  العديد  اعتبر  قد  و 
الباحث  بينهم  من  الجزائرية  الثورة  تاريخ 
في التاريخ و األدب و مدير جامعة األمير 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية سابقا، الدكتور 
أوت   20 هجمات  أن  بوخلخال,  هللا  عبد 

الفاتح  ثورة  اندالع  كثيرا  »تشبه   1955
ظروف  حيث  من   1954 نوفمبر  من 
التحضير لها، حيث تميزت بالسرية التامة 
و التخطيط الجيد و الهبة الجماعية من أجل 
السياسية  فيها األحزاب  التحرر و شاركت 
العلماء  جمعية  و  الوطنية  الحركة  و 
اإلسالمية  الكشافة  و  الجزائريين  المسلمين 

الجزائرية«.
سيرة  في  المختص  األستاذ،  ذات  ذكر  و 
الوحيد  الفرق  أن  يوسف،  زيغود  البطل 
هو أن اندالع الثورة في الفاتح من نوفمبر 
حين  في  الليل  منتصف  في  كان   1954
 1955 أوت   20 هجمات  انطالقة  كانت 
صناع  ليثبت  ذلك  و  النهار  منتصف  في 
أن  للمستعمر  القسنطيني  الشمال  ملحمة 
مستعد  أطيافه  بمختلف  الجزائري  الشعب 
للتضحيات الجسام من أجل تحقيق استقالل 
وطنه عكس ما حاولت فرنسا إقناع الرأي 
العام به بأن من فجروا الثورة مجرد فارين 

من السجن و هاربين من العدالة.
في   1955 أوت   20 أحداث  ساهمت  كما 
جدول  في  الجزائرية«  »القضية  إدراج 
أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في 30 
دولة   15 طلب  على  بناء   1955 سبتمبر 

باندونغ  مؤتمر  في  شاركوا   29 أصل  من 
األستاذ  به  ذكر  ما  حسب  )إندونيسيا(، 

بوخلخال.
الثانية  التاريخية  المنطقة  و كان هدف قادة 
من انتفاضة 20 أوت 1955 هو االستجابة 
آنذاك  المؤقت  القائد  بشير،  شيحاني  لنداء 
المساعدة  طلب  الذي  لألوراس،  لمنطقة 
لفك  المجاورة  المناطق  أهالي  مساندة  و 
هجمات  فإن  لذا  األوراس،  عن  الحصار 
20 أوت 1955 عبرت عن االرتباط بين 
محاولة  و  التنسيق  و  التعاون  و  المنطقتين 
حسب  األوراس،  على  الحصار  لفك  فعلية 
ما رصدته )وأج( من شهادات حية للمجاهد 

موسى بوخميس
قادة  أراد  الهجمات،  تلك  خالل  من  و 
المنطقتين، حسب المجاهد موسى بوخميس، 
سكيكدة,  بوالية  الدشيش  بمجاز  القاطن 
الضغوط  و  الفرنسية  السياسات  على  الرد 
إلبقائهم  الجزائريين  على  المفروضة 
قاموا  لذا  الوطنية،  القضية  إزاء  محايدين 
المواطنين  من  ممكن  عدد  أكبر  بإشراك 
ما  ذلك  و  الحقيقي  المعترك  و  الثورة  في 
تجسد عمليا من خالل المواجهات المسلحة 
التي استهدفت 93 منطقة بالقرى و المدن 

اإلستيطانية عبر واليات قالمة و سكيكدة و 
الطارف و قسنطينة.

أوت   20 هجمات  »خطة  أن  أضاف  و 
1955 أتت بنتائج إيجابية«، حيث تخلصت 
الحصار  من  النمامشة  األوراس  منطقة 
انتقلت  أن  بعد  عليها  مفروضا  كان  الذي 
القوات االستعمارية إلى الشمال القسنطيني 
إلخماد االنتفاضة الشعبية، فكانت الحصيلة 
 6 الجزائريين منهم  ألف من   12 استشهاد 

آالف بوالية سكيكدة.
إلى  الفرنسي  االحتالل  قوات  عمدت  قد  و 
دفنهم  و  وحشية  بطريقة  الجزائريين  قتل 
أحياء بواسطة جرافة، يضيف المتحدث في 

شهادته.
السوادق‹‹  ›‹دوار  المسمى  المكان  شهد 
يوسف  زيغود  )بلدية  سابقا  السمندو  شرق 
حاليا( مولد البطل الرمز و مهندس هجمات 
حيث  يوسف،  زيغود   1955 أوت   20
و  الفكري  نضجه  اكتمل  و  بها  ترعرع 
المناضلين  و  القادة  وسط  السياسي  وعيه 
ديدوش مراد و بوشريحة عباس و بن غرز 
كانوا  الذين  علي  بلوصيف  و  بلقاسم  هللا 
لقاءاتهم  الثانية و يعقدون  المنطقة  يسيّرون 

بهذا المكان.

و في سنة 1938, تم تعيين زيغود يوسف 
في  الجزائري  الشعب  حزب  لخلية  قائدا 
زيغود  )بلدية  سمندو«  »كوندي  منطقة 
يوسف حاليا(، حيث أشرف كذلك فيها على 
أن  قبل   1945 ماي   8 مظاهرات  تنظيم 
يلتحق سنة 1947 بالمنظمة السرية لحركة 
أن  إلى  الديمقراطية  للحريات  االنتصار 
 1950 سنة  أمره  الفرنسي  العدو  اكتشف 
وتم اعتقاله مع مئات المناضلين الجزائريين 

بسجن عنابة.
 20 في  المنعقد  الصومام  مؤتمر  خالل  و 
أوت 1956 بمنطقة إيفري )بجاية(, الحظ 
األوراس  منطقة  قائد  حضور  عدم  القادة 
زيغود  تكليف  فتم  بولعيد،  بن  مصطفى 
لمعرفة  المنطقة  هذه  إلى  بالتنقل  يوسف 
أسباب عدم حضور قائدها المؤتمر، يضيف 

االستاذ بوخلخال.
و في أواخر شهر سبتمبر من نفس السنة، 
انطلق زيغود يوسف و معه ثالثة جنود إلى 
الفرنسي  الجيش  قوات  ففاجأتهم  وجهتهم 
سيدي  بمنطقة  »الخربة«  المسمى  بالمكان 
مزغيش )سكيكدة( في 25 سبتمبر 1956، 
حيث استشهد بعد أن قاوم جنود المستعمر.
ق.و
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والبحث  العالي  للتعليم  المغربية  النقابة  هددت 
االستجابة  عدم  حال  في  الجامعات  بشل  العلمي 
المطلق  رفضها  مجددة  الباحثين،  االساتذة  لمطالب 
األساتذة،  لهؤالء  األساسي  النظام  مرسوم  لمشروع 
على  ممنهجا  وإجهازا  خطيرا  تراجعا  يشكل  كونه 

لمكتسبات. ا
تناقلته   - بيان  في  العالي  التعليم  نقابة  طالبت  و 
العالي  التعليم  وزير   - محلية  إعالمية  مصادر 
نسخة  وإصدار  األوان  فوات  قبل  األمر  بتدارك 
للمطالب  تستجيب  المرسوم,  مشروع  من  جديدة 
مقترحات  وتستوعب  الباحثين  لألساتذة  األساسية 

مع  المادية,  وضعيتهم  تحسين  رأسها  وعلى  النقابة 
الجامعي  الموسم  حلول  قبل  منه  نسخة  من  تمكينها 

لمقبل. ا
اإلسراع  إلى  والوزارة,  الحكومة  البيان,  دعا  و 
مؤسسات  لتجنيب  واالحتقان  التوتر  فتيل  بنزع 

والشلل. االنفجار  وضعية  العالي  التعليم 
و سجلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة 
التعاطي  على  الشاهدة  والمؤشرات  المعطيات  من 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  السلبي 
وخصوصا  الوطني  المطلبي  الملف  مع  واالبتكار 
بالتعليم  الباحثين  األساتذة  لهيئة  األساسي  النظام 

لمقاربة  طبيعيا  إفرازا  تعتبر  والتي  العالي, 
الذي  والتعتيم  واالرتباك  واالرتجال  الغموض 
والبحث  العالي  التعليم  منظومة  تدبير  يشوب 

المصدر. ذات  يضيف  العلمي, 
مفتوحا  اجتماعها  بقاء  عن  النقابة  أعلنت  و 
من  المرحلة,  ودقة  الملف  لحساسية  اعتبارا 
كل  ورصد  المحتملة  التطورات  كل  متابعة  أجل 

الوطني. المجلس  مقررات  لتفعيل  المؤشرات 
تواجه  التي  الحرجة  الوضعية  على  توقفت  كما 
فاحش  بارتفاع  يتسم  سياق  في  المغربي  المجتمع 
زاد  مسبوق,  غير  معيشي  غالء  مع  الحياة  لكلفة 
االجتماعي  للوضع  الخطير  التراجع  حدة  من 

المجتمع. فئات  كل  وكذا  الباحثين  لألساتذة 
بيان  في  انتقدت  قد  المذكورة,  النقابة  كانت  و 
اعتماد  نحو  الوصية  الوزارة  هرولة  لها,  سابق 
الجامعة  استقاللية  تحد من  مشاريع »إصالحية« 
مؤسساتها,  داخل  األساتذة  تمثيلية  عن  وتستغني 
التعليم وإعادة االعتبار  مطالبة بإصالح منظومة 

لألساتذة.
التعليم  منظومة  أن إصالح  أكدت حينها, على  و 
العالي والبحث العلمي, رهين برد االعتبار لألساتذة 
العلمي  البحث  إيالء  على ضرورة  مشددة  الباحثين, 

يستحقها. التي  المكانة 
»االمتهان  من  الجامعة  عن  الدفاع  إلى  دعت  و 
ودورها  مكانتها  من  النيل  ومحاوالت  والتحقير, 
لمنظومة  شمولي  بإصالح  مطالبة  المركزي«, 
تكوين  ومؤسسات  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
المكانة  يعيد  بما  للجامعات,  التابعة  غير  األطر 

كرامتهم. ويصون  الباحثين  لألساتذة  االعتبارية 

نقابة مغربية تهدد بشل الجامعات 
في حال عدم االستجابة لمطالب 

األساتذة الباحثين
المرشح  اقترب  الداخلي،  الجدل  من  حالة  وسط 
السنغالي عبد هللا باثيلي، من رئاسة البعثة األممية 

للدعم في ليبيا.
لألمم  العام  األمين  حددها  التي  المهلة  انقضت 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ألعضاء مجلس األمن 
تعيين  مقترح  الرأي حول  إبداء  أجل  الدولي من 

باثيلي على رأس البعثة.
الوفد  برئاسة   2021 عام  باثيلي  وكلف  سبق 
كما  ليبيا،  في  البعثة  عمل  لتقييم  الزائر  األممي 
بعثة  في  الخاص  للممثل  نائبا   2013 في  عين 
لتحقيق  األبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  األمم 
لألمين  الخاص  والممثل  مالي،  في  االستقرار 
العام لألمم المتحدة منذ عام 2014 وسط أفريقيا، 
ألفريقيا  اإلقليمي  المتحدة  األمم  لمكتب  ورئيًسا 

الوسطى.
بانغي  منتدى   2015 مايو/أيار  في  وترأس 
الوطني للمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا 

الوسطى.
وذكرت مصادر ليبية أن حكومة الدبيبة اعترضت 

على باثيلي، وأنها ال ترغب في توليه المهمة.
الدبيبة  حكومة  كانت  المصادر  تأكيد  وبحسب 
وزير  الجزائري  المرشح  تولي  في  ترغب 

الخارجية األسبق صبري بوقادوم للمهمة.
باسم  المتحدث  السالك  محمد  قال  اإلطار،  في 
المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن اعتراض أحد 
األطراف الليبية على المبعوث األممي الجديد لن 
القوى  لتوافق  الذي يخضع  يؤثر في حسم األمر 

الكبرى في مجلس األمن.
وقدرته  البعثة،  رئاسة  من  باثيلي  اقتراب  بشأن 
على إحراز أي تقدم في المشهد، يرى السالك أن 
وسياسة  المؤثرة  الدولية  بالمواقف  يرتبط  األمر 
مبعوث  أي  أن  خاصة  ليبيا،  تجاه  المتحدة  األمم 
وأنه  سلفا،  المعدة  الخطط  وفق  يتحرك  أممي 
الدولية  المواقف  في  تغير  أي  وجود  عدم  حال 
فلن يستطيع المبعوث األممي إحراز أي تقدم في 
الملف. ويرى السالك أن فريق البعثة األممية في 
ليبيا بحاجة إلعادة الهيكلة، وأن العديد من أعضاء 
الداخل  في  إيجابي  غير  بشكل  يتحركون  البعثة 

الليبي.

هل يعتد برفض 
»الدبيبة« للمبعوث 

األممي الجديد...
و ما أوراق »باثييل« 

يف المشهد الليبي

3 أشهر حبسا لصحفي تونسي تحدث عن رفض
الجيش أوامر الرئيس

في  الدائمة  العسكرية  المحكمة  قضت 
 3 عطية  صالح  الصحفي  بحبس  تونس 
بنشر  اتهامات  له  أن وجهت  بعد  أشهر، 
وبحياد  العام  بالنظام  تمس  كاذبة  أخبار 
الجيش.  وبكرامة  العسكرية  المؤسسة 
الدولية  العفو  منظمة  دعت  حين  في 

»أمنستي« إلى وقف »هذه المهزلة«.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت 
القضاء  إلى  الصحفيين  إحالة  رفضها 
العسكري، وطالبت بإطالق سراح عطية 
الجديد«  »الرأي  صحيفة  ومحرر  مالك 
اإللكترونية، وإحالته إلى القضاء المدني 

وفق المراسيم المنظمة للعمل الصحفي.
السلطات  دعت  قد  »أمنستي«  وكانت 
ألن تُسقط فوًرا جميع التهم الموجهة إلى 
عسكرية  محكمة  أمام  يمثل  الذي  عطية 
على خلفية تصريحات علنية تحدث عن 
قيس  الرئيس  من  أوامر  الجيش  رفض 

سعيّد.
مقابلة  خلفية  على  القضية  وجاءت 
تلفزيونية ذكر فيها عطية أن الجيش امتنع 
بإغالق  الدولة  تعليمات رئيس  تنفيذ  عن 

نقابة عمالية في  الشغل أكبر  اتحاد  مقار 
البالد، وإيقاف بعض قيادييه.

المكتب  مديرة  نائبة  القاللي  آمنة  وقالت 
أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمي 
مطلق  لها  السلطات  إن  »أمنستي«  في 
تنشره  ما  على  االعتراض  في  الحرية 
من  له  والتصدي  عنها  اإلعالم  وسائل 
ومالحقتهم  الصحفيين  اعتقال  دون 
أال  ينبغي  حال،  أية  »وعلى  قضائًيا 
المحاكم  أمام  المحاكمة  مدني  أي  يواجه 
العسكرية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة 

بحق العدالة«.
السلطات  »اضطهاد  المنظمة  وأضافت 
لعطية يبعث برسالة إلى الصحفيين مفادها 
ومؤسسات  الرئيس  أخبار  تغطية  أنَّ 

الدولة قد تنطوي على مخاطر«.
اإلفراج  السلطات  على  »يتعين  وتابعت 
الزائفة  التهم  وإسقاط  عطية  عن  فوًرا 

الموجهة إليه«.
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، تحدث 
في  كضيف  بعد«  »عن  بمداخلة  عطية 
برنامج إخباري على قناة الجزيرة، حيث 

إنفاذ  الجيش  من  طلب  الرئيس  إنَّ  قال 
قرار بإغالق مكاتب االتحاد العام للشغل، 
وأبلغ  )األوامر(  رفض  الجيش  لكن 
قيادات االتحاد بذلك. وقد نفى األخير هذه 

المزاعم.
وقال عطية أيًضا إنَّ الجيش رفض طلًبا 
من سعيد بوضع قادة سياسيين )لم يذكر 

أسماءهم( قيد اإلقامة الجبرية.

الشرطة  ألقت  يونيو/حزيران،   11 وفي 
وبعد  عطية.  على  القبض  بالعاصمة 
العسكرية  المحكمة  فتحت  يومين، 
اللقاء  خلفية  على  ضده  تحقيًقا  االبتدائية 
بوضعه  قاٍض عسكري  وأمر  الصحفي. 
ذلك  منذ  هناك  يقبع  حيث  الحجز  في 

الحين.

تونس.. إيقاف رجل 
تعمد اإلساءة لطليقته 

األجنبية وتهديدها بنرش 
صور خليعة لها

االتصال  تكنولوجيا  جرائم  مكافحة  فرقة  تعهدت 
في  »بالبحث  االجتماعية  للوقاية  الفرعية  باإلدارة 
التهديد  أجل  من  طليقها  ضد  أجنبية  امرأة  شكاية 
واإلساءة للغير عبر الشبكة العمومية لالتصاالت«.
عن  انفصالها  رغم  بأنه  أفادت  المعنية  وبسماع 
زوجها خالل شهر أبريل المنقضي إال أنه لم يكف 
عن إزعاجها وتهديدها بنشر صور خليعة تخصها.
الخاص  حسابه  على  صورتها  نشر  أنه  وأضافت 
والتشهير  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
بها وتشويه سمعتها من خالل إرسال صورها إلى 

معارفها.
إليه،  نسب  ما  بكل  اعترف  فيه  المظنون  وبسماع 
من  انتقاما  التصرفات  هذه  بمثل  قام  أنه  مؤكدا 
وتولى  أمواله  وسلبته  عليه  تحيلت  التي  طليقته 

تهديدها والضغط عليها قصد استرجاع مدخراته.
وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت باالحتفاظ 
شخصية  معطيات  ومعالجة  »التهديد  أجل  من  به 
الشبكات  عبر  للغير  واإلساء  صاحبها  إذن  دون 
األبحاث  أن  إلى  مشيرة  لالتصاالت«،  العمومية 

متواصلة.
المصدر: موقع قناة »نسمة«
 التونسية.

وقفة احتجاجية رفضا الستمرار انقطاعات 
المياه بمدينة نواذيبو

نظم نشطاء حركة إيرا صباح اليوم األربعاء وقفة  أمام مقر شركة المياه بداخلت نواذيبو، لالحتجاج على توالي انقطاعات المياه عن أحياء في المدينة.
وردد المحتجون شعارات من بينها: نواذيبو بال ماء، الشركة فاشلة.

وقال محمد سالم مسعود - وهو أحد المحتجين - لوكالة األخبار إن االحتجاج يأتي بسبب حرمان بعض أحياء المدينة من المياه لمدة شهر.
وكشف ولد مسعود النقاب عن توفر المياه بعد إعالنهم أمس عن الوقفة االحتجاجية، معتبرا أن هذه الخطوة غير مفهومة على اإلطالق، حسب قوله.

وناشد ولد مسعود السلطات اإلدارية والحكومة بتوفير المياه لصالح السكان في نواذيبو، متسائال عن السر الحقيقي في توفره للبيع وحرمان المواطنين منه »في مفارقة غريبة«.
م.ح
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الرحمان  عبد  الصيدالنية،  الصناعة  وزير  استقبل   
جمال لطفي بن باحمد، بمقر وزارته ، سفير جمهورية 
تطرق  الذي  أسقيد،  قيتاشو  نبيات  بالجزائر،  اثيوبيا 
معه الى سبل تعزيز التعاون و تشجيع الشراكة الثنائية 
في مجال الصناعة الصيدالنية من خالل إنشاء أقطاب 
صناعية مختلطة، حسب ما أفاد به اليوم االربعاء بيان 

للوزارة.
امس  جرت  التي  المحادثات،  ان  البيان  وأوضح 
الشراكة  وتشجيع  تعزيز  »سبل  تناولت  الثالثاء، 
خالل  من  الصيدالنية  الصناعة  مجال  في  الثنائية 
المشترك  التطوير  أو  مختلطة  صناعية  أقطاب  إنشاء 
لألدوية بغية تطوير صناعة صيدالنية افريقية متكاملة 

ومندمجة«.
عن  الوزارة،  تضيف  الطرفان،  أعرب  كما 
للصناعة  مخصص  معرض  تنظيم  في  رغبتهما 
يسمح  بما  أبابا،  أديس  في  الجزائرية  الصيدالنية 
على  بالتعرف  والمستثمرين  المتعاملين  لمختلف 
األعمال  فرص  عن  واالستفسار  اإلثيوبي  السوق 
المواد  تصدير  و  وتوزيع  إنتاج  يتيحها  التي  العديدة 

والقاري. اإلقليمي  المستوى  على  الصيدالنية 
تعزيز  في  رغبتهما  الطرفان  أبدى  الغرض،  ولهذا 
ومذكرة  شراكة  اتفاقية  توقيع  خالل  من  التعاون 
تفاهم على المستوى المؤسساتي بين وزارة الصناعة 
اإلثيوبية  الصحة  ووزارة  الجزائرية  الصيدالنية 
الصيدالنية  للمواد  الوطنية  الوكالة  بين  وكذلك 

اإلثيوبية. ونظيرتها 
وذكرت الوزارة، أن الطرفين تعهدا بتسهيل وتكثيف 
المتعاملين  مختلف  بين  والتبادالت  االتصاالت 
البلدين بفضل إطالق الخط الجوي  والمستثمرين في 
سيسمح  »مما  أبابا،  وأديس  الجزائر  بين  المباشر 
مجال  في  السيما  جديدة  تجارية  ديناميكية  بخلق 
إلى  االقتصادية  الشراكة  ورفع  الصيدالنية  الصناعة 

البلدين«. تربط  التي  التاريخية  الصداقة  مستوى 
تعزيز  إطار  في  تندرج  التي  الزيارة،  هذه  وتأتي 
أعقاب  في  اإلثيوبية،  الجزائرية  الثنائية  العالقات 
رئيسة  الجزائر  إلى  بها  قامت  التي  الرسمية  الزيارة 
 ، زودي  وورك  ساهلي  السيدة  إثيوبيا،  جمهورية 
الذي  المشترك  االقتصادي  التعاون  تعزيز  وضرورة 
أعرب عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأج

صناعة صيدالنية: إنشاء أقطاب 
صناعية مشتركة بين الجزائر وإثيوبيا

يضع البريطانيون أيديهم على قلوبهم وهم يشاهدون 
المركزي  البنك  بات  التي  الحمراء  النشرات 
مستوى  وصول  إمكانية  من  محذرا  يصدرها، 
حالة  في  البالد  ودخول   ،15% إلى  التضخم 
ركود، بالتوازي مع ارتفاع غير مسبوق في تاريخ 
المركزي  »البنك  وأعلن  الطاقة.  بأسعار  البالد 
رفع  عن   )Bank of England( البريطاني« 
عن   0.5% بزيادة   1.75% إلى  الفائدة  معدل 
المعدل السابق، وهي أعلى زيادة منذ سنة 1997 
من  استقالليته  المركزي على  البنك  عندما حصل 
الحكومة. وقدم البنك المركزي أرقاما صادمة عن 
تصل  أن  توقع  حيث  البالد،  في  التضخم  مستوى 
المقبل  إلى %13.3 بحلول أكتوبر/تشرين األول 
هذا  على  تستمر  وأن  القادم،  العام  بداية  و15% 
النحو المرتفع طيلة سنة 2023، قبل أن تتراجع 

إلى %2 بحلول سنة 2025.
المراكز  من  عدد  توقعات  مع  هذا  كل  ويحدث 
االقتصادية بدخول البالد في حالة ركود بداية من 

نهاية هذا العام إلى نهاية 2023.
الفائدة  معدل  رفع  قراره  المركزي  البنك  ويبرر 
بالرغبة في التحكم بمعدل التضخم، ويلقي بالالئمة 
أدت  التي  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  على 
الرتفاع في األسعار لم تشهده البالد منذ 40 عاما، 
 5% بنسبة  المعيشة  مستوى  النخفاض  أدت  كما 

وهو أعلى معدل منذ 70 سنة.
محاربة التضخم بأي ثمن

وكان البنك المركزي البريطاني سباقا برفع معدل 
وكالهما  األميركي،  الفدرالي  البنك  قبل  الفائدة، 
الفائدة  معدل  من  الرفع  مواصلة  على  يتفقان 

لمحاربة التضخم مهما كلف الثمن.
الخبير  كرتي«  »زكريا  يفسرها  السياسة  هذه 
الدولية  المالية  المؤسسات  إحدى  في  االقتصادي 
هي  المركزية  للبنوك  الرئيسية  المهمة  »بأن 
محاربة التضخم وليس تحقيق النمو االقتصادي«.

)أميركا  العالم  في  التضخم  أزمة  كرتي  ويصف 
منذ  تضخم  أزمة  أسوأ  بأنها  وأوروبا(  وبريطانيا 
أكثر من 40 سنة »وهذا راجع لفترة وباء كورونا، 
كبير  بشكل  السيولة  بضخ  الحكومات  قامت  حيث 
ودعم  الوظائف  على  الحفاظ  على  للمساعدة 

المتضررين من اإلغالق«.
ق.د

12 مليار دوالر.. 10 اتفاقيات 
بني السعودية وأوزبكستان 

يف 5 قطاعات حيوية
مع  اتفاقيات   10 األربعاء،  السعودية  وقعت 
والغذاء  والطاقة  الصحة  قطاعات  في  أوزبكستان 
مليار   45 تجاوزت  بقيمة  والسياحة،  والطيران 
ريال. وجاء توقيع االتفاقيات التي تتخطى قيمتها  
مجلس  انعقاد  هامش  على  دوالر  مليار   11.9
المهندس  بحضور  األوزبكي،  السعودي  األعمال 
وجمشيد  السعودي،  االستثمار  وزير  الفالح  خالد 
االستثمار  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  خوجاييف 

والتجارة الخارجية األوزبكي.
تصريح  في  السعودي،  االستثمار  وزير  وأعلن 
العديد  توقيع  سيتم  أنه  األربعاء،  اليوم  إعالمي 
على  البلدين،  بين  الحكومية  االتفاقيات  من 
األوزبكستاني  للرئيس  الرسمية  الزيارة  هامش 
تلفزيون  بحسب  للسعودية،  ميرضيائيف،  شوكت 
»اإلخبارية« السعودية. وأعلنت شركة أكوا باور 
وزارة  مع  الرئيسية  البنود  اتفاقية  توقيع  عزمها 
الطاقة ووزارة االستثمار والتجارة الخارجية لدولة 
إنتاجية  بطاقة  رياح  طاقة  لمشروع  أوزبكستان 

قدرها 1500 ميجاوات بقيمة 2.4 مليار دوالر.
وانطلقت الدورة الرابعة لمجلس األعمال السعودي 
المملكة،  غرب  جدة،  بمدينة  أمس  األوزبكي، 
وذلك بهدف تنمية الشراكات من خالل العديد من 
االتفاقيات بين البلدين. بدأت العالقات بين السعودية 
وأوزبكستان منذ عام 1991، إذ تعد السعودية من 
باستقاللها،  باالعتراف  بادرت  التي  األولى  الدول 
أبريل/ الثاني الستقالل أوزبكستان في  العام  وفي 
كريموف  إسالم  الرئيس  أجرى   1992 نيسان 
زيارة رسمية أولى إلى السعودية، وضعت أساسا 

للعالقات الثنائية.

شبح الركود يهدد 
بريطانيا.. والبنك 

المركزي يحذر من األسوأ

تعامالت  المصرية،  البورصة  أنهت 
جماعي  ارتفاع  على  األربعاء  اليوم 
السوقي  المال  رأس  لمؤشراتها، وربح 

9.3 مليار جنيه.
 »30 إكس  »إيجي  مؤشر  وارتفع 
مستوى   عند  ليغلق   %  2.24 بنسبة 
مؤشر  ارتفع  فيما  نقطة،   10063.58
»إيجى  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
بنسبة  األوزان«  متساوى   70 إكس 
 2161.88 مستوى  عند   %  0.55
نقطة، وصعد مؤشر »إيجى إكس 100 
 %  0.99 بنسبة  األوزان«  متساوى 

عند مستوى 3095.22 نقطة.
صباح  االقتصادية  األوساط  واستقبلت 
اليوم نبأ اعتذار محافظ البنك المركزي 
الرئيس  أصدر  حيث  منصبه،  عن 

جمهوريا  قرارا  السيسي  الفتاح  عبد 
لرئيس  مستشارا  عامر  طارق  بتعيين 

الجمهورية.
لطارق  الشكر  السيسي  الرئيس  وقدم 
عامر على ما بذله من جهود خالل فترة 
وقبل  المركزي  البنك  مسئولية  توليه 

اعتذاره عن االستمرار في منصبه.
المصرية،  البورصة  وتباينت مؤشرات 
الثالثاء،  أمس  جلسة  تعامالت  بختام 
تراجع  إذ  األسبوع،  جلسات  منتصف 
أسهم  هبوط  بضغوط  الرئيسي  المؤشر 
إكس  إيجي  مؤشرا  ارتفع  فيما  قيادية، 
70 وإيجي إكس 100، وسط تداوالت 
السوقي  المال  رأس  وخسر  مرتفعة، 
مستوى  عند  ليغلق  جنيه  مليار   1.45

669.530 مليار جنيه.

على  التداول  حجم  وبلغ 
ورقة  مليون   900 األسهم 
مليار   1.4 بقيمة  مالية 
 56.2 تنفيذ  عبر  جنيه، 
 190 لعدد  عملية  ألف 
تعامالت  وسجلت  شركة، 
من   86.86% المصريين 
بينما  التعامالت،  إجمالي 
نسبة  على  األجانب  استحوذ 

 4.67% على  والعرب   ،8.48%
واستحوذت  اليوم،  تداول  جلسة  خالل 
من   21.23% على  المؤسسات 
باقي  وكانت  البورصة،  في  المعامالت 
بنسبة  األفراد  نصيب  من  المعامالت 

 .78.76%
األفراد  تعامالت  صافي  ومالت 

للبيع  واألجنبية  العربية  والمؤسسات 
مليون   1.6 جنيه،  مليون   11.2 بقيمة 
 99.3 جنيه،  مليون   23.3 جنيه، 
مالت  فيما  التوالي،  على  جنيه،  مليون 
والمؤسسات  األفراد  تعامالت  صافي 
مليون   80.1 بقيمة  للشراء  المصرية 
جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي. 
األهرام

بعد استقالة رئيس البنك المركزي.. البورصة المصرية تربح 
مليارات الجنيهات

تشهد األسواق السورية في مناطق سيطرة النظام موجة 
غالء مستمرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، ويطال 
بما  والغذائية،  االستهالكية  السلع  معظم  األسعار  ارتفاع 
والفواكه  والحبوب  كالخضراوات  منها  المحلية  ذلك  في 

والمعلبات.
وتأتي زيادة األسعار تزامنا مع بدء موسم التخزين الذي 

اعتاد السوريون خالله على تخزين أصناف مختلفة 
كالملوخية  الموسمية  والفواكه  الخضروات  من 
لفصل  تحضيرا  والباذنجان  والمشمش  والبامية 
الشتاء، وأدت الزيادة الكبيرة في األسعار هذا العام 
التقليد  هذا  عن  السوريين  من  الكثير  عزوف  إلى 

السنوي.
من  كبيرة  شريحة  تعاني  األخرى،  الجهة  وعلى 
السوريين من عدم قدرتها على تأمين قوتها اليومي 
السلع  وأسعار  األجور  بين  الكبيرة  الفجوة  في ظل 
في  الرواتب  متوسط  يتجاوز  ال  حيث  المختلفة، 
ليرة  ألف   150 حدود  والخاص  العام  القطاعين 

)35 دوالرا(
وبحسب إذاعة »شام إف إم« المحلية شبه الرسمية، فإن 
األسرة السورية تحتاج إلى 700 ألف ليرة )200 دوالر( 

كحد أدنى شهرًيا لتأمين احتياجاتها األساسية.
شتاء بال مؤونة

يعتمد السوريون بشكل رئيسي على تخزين الخضراوات 
في  الغذائية  حاجتهم  لسّد  الصيف  فصل  خالل  والفواكه 

من  إال  السلع  من  األسواق  فيه  تخلو  الذي  الشتاء  فصل 
مع  تتناسب  ال  والتي  الثمن،  المرتفعة  المستوردة  المواد 

دخل األسر األكثر فقرا.
وعلى الرغم من االنتشار الكبير لمختلف أصناف الفواكه 
فإن  الصيف،  هذا  األسواق  في  المحلية  والخضراوات 
السوريين  من  الكثير  جعل  لمعظمها  المرتفعة  األسعار 

يحجمون عن شرائها.
إلى مستويات غير  الخضراوات  أسعار  وارتفعت بعض 
 1.4( ليرة  آالف   6 الملوخية  كيلو  سعر  فبلغ  مسبوقة، 
والفليفلة  دوالر(   1.8( ليرة  آالف   7 والبامية  دوالر( 

الحمراء 2500 ليرة )0.67 دوالر(.
كيلو  سعر  سّجل  حيث  الفواكه،  أسعار  ارتفعت  بينما 
المشمش 5 آالف ليرة )1.1 دوالر(، وكيلو الكرز بين 5 
و6 آالف ليرة )1.1 و1.4 دوالر( وكيلو التين 4500 

ليرة )دوالر واحد تقريبا.(
غرفة  إدارة  مجلس  عضو  أكد  للصحيفة،  تصريح  وفي 

تجارة دمشق محمد الحالق أن ارتفاع 
ق.د

تفاقم معاناة السوريين في ظّل االرتفاع القياسي 
ألسعار الخضروات والفاكهة
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متفرقات

الخميس 18 أوت  2022 م
الموافق لـ 20 محرم 1444 هــ

في عملية خصص لها عال مالي يفوق 2.7مليار دج  

تقدم في انجاز مشاريع محوالت الكهرباء 
بواد سقان و فرضوة بميلة  

n تمكنــت  فــرق الحمايــة المدنية 
بجيجــل، مــن الســيطرة و اخماد كل 
الحرائــق التــي اندلعــت فــي ال 48 
ساعة الماضية من بينها اخماد حريق 
مرج يوسف  و الغريانة ببلدية تاكسنة 
وكذا الحريق الذي نشب بمنطقة اقوف 
بســطارة وبغابــات العوانــة القديمــة 
،اضافــة الى الســيطرة علــى  بعض 
الحرائــق التــي تم إخمادها فــي بداية 
اشتعالها في أشواط و المزاير و سلمى 

بن زيادة . 
أمــا حريق منطقــة الجيــزة بجيملة ، 
فالعمليــة متحكــم فيها جيدا و توشــك 
على االخمــاد الكلــي و النهائي لها ، 

و الخطــر منعدم تمامــا وخاصة على 
الســكان،وما تجــدر اإلشــارة إليه ان 
عامل هبوب الريــاح صعب من تقدم 
عمليات االخماد ، و خلق بؤر مشتعلة 
تنتشــر بســرعة كبيرة ، اال ان الفرق 
تتدخــل مباشــرة و بســرعة و فعالية 
فــي اخمادها ما ادى الــى التحكم فيها 
وتسييرها واطفاء غالبيتها هذا ولم يتم 
تسجيل اي خسائر بشرية اثر الحرائق 
المندلعة فــي اقليم عاصمة الكورنيش 
لحــد اليوم،عدا وجود خســائر تتعلق 
مــن  الهكتــارات  عشــرات  بإتــاف 

الغطاء النباتي.
                    نصرالدين دربال

فرق الحماية المدنية تخمد اغلبية الحرائق المندلعة بجيجل

بيــان  شــركة كهربــاء   كشــف 
ــة أن  أشــغال إنجــاز  الشــرق بميل
للكهربــاء  رئيســيين  مركزيــن 
بمنطقــة  فولــط  كيلــو   60/30
ســجل  ســقان  واود  و  فرضــوة 
نســبة  قــارب  ملحوظــا  تقدمــا 

. بالمئــة  التســعين 
إمتيــاز  لشــركة  بيــان  وحســب 
و  الكهربــاء  لتوزيــع  ســونلغاز 
الغــار فــإن المحــول الكهربائــي 
60/30 كيلــو فولــط )ميلــة 2 ( 
الــذي  مــن شــأنه تحســين اســتهاك 
بلديــة  مســتوى  علــى  الطاقــة 
ميلــة و مــا جاورهــا مــن خــال 
متوســطة  منطلــق   11 توفيــر 
نســبة  بلغــت  حيــث    ، التوتــر 
 %  90 حوالــي  األشــغال  تقــدم 

للمحــول الكهربائــي ، أمــا محــول 
ــى  ــة عل واد ســقان لتحســين الخدم
ــة  ــة للوالي ــة الجنوبي مســتوى الجه
المعروفــة بالطابــع الصناعــي و 
الفاحــي ،  بلغــت نســبة األشــغال 
بــه حوالــي %80 و تــم توفيــر 
هــذا  خــال  مــن  منطلقــات   10
ــى محــول  ــة إل المحــول ، باإلضاف
لبلديــة  الموجــه  و  تاجنانــت 
تاجنانــت و البلديــات المحيطــة بهــا 
و هــذا لرفــع الضغــط عــن المركــز 

الرئيســي بشــلغوم العيــد.
تــم  فقــد  المصــدر  وحســب ذات 
مليــار   2.7 حوالــي  تخصيــص 
ــروعي  ــة لمش ــة المالي ــار القيم دين
الرئيســيان  المحــوالن  مركــزي 
ميلــة 02 و واد ســقان إضافــة إلــى 
ــر  ــطي التوت ــن متوس ــع خطي وض
للكهربــاء قيــد الخدمــة بالتاغمــة ، 

وكــذا إنشــاء خــط متوســط التوتــر 
الكهربائــي يغــذي منطقــة الرواشــد 
خــط  إنشــاء  إلــى  باإلضافــة   ،
متوســط التوتــر مــن مركــز متنقــل 
لتحويــل الكهربــاء 30/60 كيلــو 
فولــط جرمــان )واليــة ســطيف( 
ــل  ــن أج ــت م ــة تاجنان ــذي بلدي يغ
 ، بهــا  الخدمــة  نوعيــة  تحســين 
المحــول  عــن  الضغــط  رفــع  و 
مــع   ، العيــد  بشــلغوم  الرئيســي 
إنجــاز 3 خطــوط عاليــة التوتــر 
نقــل  خــط  ؛  فولــط  كيلــو   60
ــر 60 كــف  ــي التوت ــاء عال الكهرب
وادي العتمانية_ميلــة 2 المغــدي 
ميلــة2  الكهربائــي  للمحــول 
األشــغال  نســبة  وصلــت  حيــث 
% 72 ، و خــط نقــل الكهربــاء 
عالــي التوتــر 60 كــف ميلــة 2 
اإلحتياطــي  المغــذي  فرجيــوة   –

فرجيــوة  الكهربائــي  للمحــول 
حيــث وصلــت نســبة األشــغال بــه 
80 ، و خــط نقــل الكهربــاء عالــي 
ــة  ــف وادي العتماني ــر 60 ك التوت
ــي  ــدي الرئيس ــقان المغ – وادي س
للمحــول الكهربائــي وادي ســقان 
ــي طــور اإلنجــاز  ــو ف ــذ ي ه و ال
االشــغال  نســبة  وصلــت  حيــث 

بهــدا الخــط 70 ٪ . 
هــذا وقــد تــم إنجــاز خــط كهربائــي 
ــط  ــر 400 كــف الراب ــي التوت عال
الكهربــاء  انتــاج  محطــة  بيــن 
الكهربائــي  والمحــول  الميليــة 
400/220/60 كــف عيــن ارنات 
ســطيف ويعتبــر خــط اســتراتيجي 
يحــول مــا يقــارب 500 ميغــاواط 
ــت  ــث بلغ ــاج, حي ــد اإلنت ــو قي و ه

نســبة األشــغال 87 ٪ .
البرامــج  إطــار  فــي  أمــا 
 )2021–2014( اإلســتعجالية 
تــم وضــع قيــد الخدمــة مراكــز 
جميــع  مســتوى  علــى  جديــدة 
بلديــات الواليــة كمــا يلــي : وضــع 
19 محــول كهربائــي جديــد قيــد 
الخدمــة، و اســتبدال 35 محــول 
كهربائــي بمحــوالت أكبــر ســعة 
لمعالجــة الطلــب المتزايــد علــى 

. الطاقــة 
و فــي نفــس الســياق بلــغ طــول 
الســنة  نهايــة  الكهربــاء  شــبكة 
7138 كــم مقارنــة ب 7042 كــم 
نهايــة ســنة 2020، عــدد مراكــز 
الخاصــة،  و  العمومــي  التوزيــع 
إرتفــع مــن 3185 مركــز محــول 
ــة،  ــى مســتوى الوالي ــي عل كهربائ
إلــى 3254 مركــز نهايــة ســنة 
برمجــة  تــم  كذلــك   ،2021
ــة  ــت أرضي ــبكة التح ــتبدال الش اس
ــر بأخــرى  القديمــة متوســطة التوت
و  ميلــة  مقاطعتــي  فــي  جديــدة 
ــا  ــغ طوله ــث يبل ــد حي ــلغوم العي ش

8,65 كــم 

n يعاني سكان الرتبة بموقع  
6000 ســكن  ببلديــة ديدوش 
مــراد بقســنطينة مــن انقطاع 
المياه لمدة تزيد عن 20 يوما .
يعانــي ســكان 14 مجمع بحي 

ــرزاق بوحــارة بمنطقة  ــد ال عب
مــراد  ديــدوش  بلديــة  الرتبــة 
قســنطينة، مــن أزمــة عطــش 
ــاه  قاهــرة، بســبب غيــاب المي
عــن حنفياتهم، ألكثــر من 28 
يا، وذلك مع االرتفاع  يومــا متتال
المشــهود في درجــات الحرارة، 

والتي زادت من حــدة األزمة، و 
من غضب سكان المنطقة الذين 
عبــروا عن حزنهم و اســتيائهم 
بــوا  طال و  ــة  الحال هاتــه  مــن 
الســلطات المختصــة بالتدخل 

السريع قبل تفاقم األمور.
المجمعــات  ســكان  يعيــش 

الســكنية العلويــة، والتي تضم 
 27 أصــل  مــن  مجمعــا   14
المياه  ــى صهاريج  مجمعا، عل
التي يقتنوها من مالهم الخاص 
تــي يكــون أصحابهــا عادة  وال
مزودين بمضخات، حتى يمكن 
ــى الطوابــق  إيصــال المــاء ال
ــا، خاصــة وأن العمــارات  ي العل

متكونة من 14 طابقا. .
بشــركة  مســؤولة   وصرحــت 
ســياكو بانهــا قامــت بخرجــة 
ــى المنطقــة، رفقــة  ميدانيــة ال
ــح وكالة عــدل ومديرية  مصال
الري لوالية قســنطينة، حيث تم 
الوقوف على بعض اإلشــكاالت 
ــاة، حيــث تم  قن فيمــا يخــص ال
االتفــاق مع وكالة عــدل بإعادة 
اصــاح الصمامــات ذات قطر 
ــى اصــاح  800، باإلضافــة ال
الهــواء  تفريــغ  صمامــات 
الموجودة بالمنطقة.وتبين  بأن 
ــة وراء أزمة  المســؤولية الكامل
العطــش الحالية تتحملها وكالة 
عــدل، وأن ســبب رفض شــركة 
ســياكو اســتام وتســير شبكة 
المياه الخاصــة بمطقة الرتبة، 
راجــع لعــدم رفــع التحفظــات 
المسجلة من طرف وكالة عدل.

n علمت،أمــس، عيــن الجزائــر، 
مــن مصادرها المطلعة بــان مصالح 
الدرك الوطني للفرقة اإلقليمية البلدية 
لبلدية الشــرايع غربي والية ســكيكدة 
ن قــد نجحت امس من توقيف شــاب 
يبلغ مــن العمر 33 ســنة بخصوص 
شــبهة اشــعال النار عمدا فــي الغابة 
بالتســبب في الحريق المهول الدي ال 
يزال مشتعل في قرية حمايد الغابية و 
تســبب في حرق ممتلكات الفاحين و 

حتى بيوتهم.
و استنادا الى مصادرنا، المطلعة، فإن 
المشــتبه به تم توقيفــه من قبل فصيلة 
البحث والتحري الدرك الوطني لفرقة 

الشــرايع محل االختصاص بناء على 
تحريات دقيقــة توصلت االن الحريق 
المهول في منطقة إرســان و حماية و 
حتى الزورق كان ألســباب مشــبوهة 
عقــب إضــرام النــار فــي عجــات 
مطاطيــة مــن قبل المشــتبه بــه الدي 
استنجد وســط الغطاء الغابي ببنزين، 
حيث تــم توقيفه فــورا وتحويله على 
التحقيق في انتظار تقديمه امام النيابة 
المختصــة بخصــوص جنايــة وضع 
النار عمدا و اشــعالها مما تســبب في 
ســقوط جرحى و مصابيــن و ضياع 

أرزاق الناس و الغابة .
                              نورالدين ب 

توقيف شاب يشتبه بأنه وراء حريق حمادي 
يف بلدية الرشايع سكيكدة

الرتبة  يف ديدوش مراد بقسنطينة تستغيث  

أزمة عطش يف موقع  6000 سكن 

قسنطينة : بن جامع مريم 

ميلة : محمد ب

n تــرأس األميــن العــام للواليــة 
ورئيــس الديــوان أول أمــس اجتماع 
المجلــس التنفيــذي الوالئــي  الــذي 
وضعيــة  ملــف  لدراســة  خصــص 
ببلديــات  الجواريــة  االســواق 
الواليــة و كذلــك ملــف التحضيرات 
المتعلقة بالدخول المدرســي لموســم 
مــن  كل  بحضــور   2022/2023
رؤســاء المجالــس الشــعبية البلديــة 
التربيــة  ،مديــر  الدوائــر  ورؤســاء 
والمدير العام لديوان الترقية والتسيير 

العقاري ومدير الشباب والرياضة. 
وبعــد عــرض وضعيــات االســواق 
الجوارية لكل بلدية من طرف رؤساء 
و  المؤجــرة  و  المســتلمة  البلديــات 
التي تخضــع إلجــراءات إدارية من 
أجل تأجيرهــا أو إنهاء عقود التأجير 
الخاصة بها والمغلقة وكذلك تلك التي 
سيتم تحويلها الى نشاطات أخرى وقد 
أســدى االمين العــام للوالية و رئيس 
الديــوان تعليمات بخصوص وضعية 

كل سوق وهي: 
 دراســة الطبيعــة القانونيــة المتعلقة 
باألســواق التي ســيتم تحويلهــا  إلى 
هيــاكل أخــرى التعجيــل فــي منــح 
المحــات باألســواق الجواريــة من 
أجل استغالها بالضافة غلق االسواق 

الجوارية الغير مستغلة.
الثانــي   أمــا فيمــا يتعلــق بالملــف 
وهــو التحضيــر للموســم الدراســي 

االميــن  اســدى   2022/2023
صارمــة  تعليمــات  للواليــة  العــام 
الدخــول  إنجــاح  بضــرورة  تتعلــق 
المدرســي عبــر العمل علــى ضمان 
جاهزيــة المرافق التربوية من حيث: 
المتعلقــة  الضروريــة  االصاحــات 
بالبناء وبالشبكات المختلفة والمقررة 
في السنة المالية ل 2022.                          
االطعــام   ، وضعيــة  معاينــة  -و   
المدرســي ، و النقل المدرسي بجميع 
التدابيــر  أخــذ  المدارس.وضــرورة 
الســتباقية فــي مــا يتعلــق بذلك عن 
طريق تعييــن ممونين جــدد لضمان 
تمويــن المــدارس بالمــواد الغذائيــة 
أو إجــراء عقــود جديدة مــع ممونين 
آخريــن قبــل انتهــاء ســنة 2022, 
لتفــادى الوقوع في مشــاكل التموين 

أثناء الموسم الدراسي.
نفس الشــيء يتعلق بالنقل المدرســي 
. وعلــى رؤســاء المجالس الشــعبية 
البلديــة تجهيز القوائم الخاصة بالمنح 
المدرسية وارسالها قبل الخميس القادم 
، و االنتهــاء من كل التوصيات من 
ماء، غاز،كهرباء بالنسبة للمؤسسات 

التربوية الجديدة. 
خزائــن  اقتنــاء  إلــى  -باإلضافــة 
حديدية لوضع اللوحــات االلكترونية 
بالمدارس النموذجية ل 10 الموزعة 

بالبلديات مع توفير حارس كذلك
                                      مريم.ب

التحضري للدخول المدريس ووضعية األسواق الجوارية 

يف واجهة اجتماع المجلس التنفيذي بقسنطينة 
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حالة طوارئ في سكيكدة  
 اتساع دائرة الحرائق ، الجيش يتدخل  وسكان يهجرون قراهم  

n اعلنــت أمــس والــي واليــة 
حالــة  مداحــي  حوريــة  ســكيكدة 
الطــوارئ عقب تحــول ازيد من 9 
بلديــات الى مواقد نار من الشــرق 
و  ســريعة  بصــورة  الغــرب  الــى 
مفاجئة و حولت العديد من البلديات 
الــى مواقد نار أجبرت العائالت الى 
الفرار للمســاجد ،خاصة في هاللة 
بلدية قنــواع ومزاتــة ببلدية أوالد 
عطيــة ،و حتى فــي بلديــة الغدير  
و وادي الزهــور التــي تحترق هي 

األخرى .

نيــران رهيبــة فــي قريــة مزاتة و 
اجــالء 40 عائلة الــى المدارس و 

المساجد
 ال تزال النيران القوية الرهيبة التي 
لم تشــهدها منطقة أوالد اعطية مند 
سنوات طويلة تاتي على االخضر و 
اليابس في قرية مزاتة الغابية و التي 
تضم حوالي 1500 شــخص حيث 
تصاعدت النيــران القوية ووصلت 
الــى غايــة المباني الحديثــة الريفية 
للمواطنيــن وســط غابــة الصنوبر 
البحري  الدي ســاهمت في اشتعال 
النــار بقوة حيث تم تســجيل تضرر 
أزيــد مــن 17 بنايــة للمواطنين و 

العشــرات مــن صناديــق النحــل و 
األشــجار المثمــرة فيما تم تســجيل 
إصابــة عــدد مــن الفالحيــن الذين 
حاولــوا إنقــاذ بســاتينهم و ارزاقهم 
فيما تم إجالء عدد من العائالت الى 
المدرسة االبتدائية التي تم تجهيزها 
فــي حالة الطــوارئ خاصــة و ان 
النار ال تــزال تحيط بالقرية من كل 

جانب .
امــا في قريــة هاللة التابعــة لبلدية 
قنواع المجــاورة لقرية مزاتة ، فال 
تزال النار تحيط بالتجمع الســكاني 
الدي يعد هو الثاني بعد مركز البلدية 
وسط جهود جبارة لعناصر الحماية 
المدنيــة و كل الفــرق المختصة في 
خلية االزمة مــن الحماية المدنية و 
رجال الغابات و حتــى المتطوعين 
من المواطنين يواجهــون تلك النار 
المسعورة بكل االمكانيات المسخرة 
قصد تجنيــب المنطقــة الكارثة في 
ظل اقترابه من التجمعات الســكنية 
الغابيــة التــي باتت تعج بهــا القرية 
خاصة السكنات الريفية و امام افتقاد 
المنطقة المسالك الغابية وجد اعوان 
االطفاء صعوبــات بالغة للتحكم في 
النيــران القرية التي دمــرت العديد 
مــن البيوت الهشــة و االســطبالت 
و  المعاشــة  المواطنيــن  حقــول  و 
العشرات من صناديق النحل فيما ال 
تزال تحاصر المنطقة من كل جانب 

وسط حالة رعب كبير لألهالي .
تدخــل مروحيات الحماية المدنية و 

الجيش 
و أمام النار المسعورة الغير مسبوقة 
التي تجتاح المنطقة ســارعت قيادة 
خلية االزمة التي تشرف عليها والي 
الواليــة حورية مداحــي التي تنقلت 
في الســاعات األولى من نهار أمس 
الى المنطقة و التعجيل بعقد اجتماع 
طــارئ أفضــى إلــى تســخير كل 
اإلمكانيات الخاصة منها مروحيات 
الجيــش الوطني الشــعبي و الحماية 
المدنيــة قصــد مجابهــة قــوة النار 
الخطيــرة التــي حاصرت الســكان 
في كامل الشــريط بين بلديات اوالد 
اعطيــة و قنــواع الــى غايــة وادي 
الزهور غــرب الوالية متســببا في 
كارثة كبيــرة من خالل إتالف أزيد 
مــن 200 هكتــار مــن الغابــات و 
تضرر العديد من المنازل و ارزاق 
المواطنيــن البســطاء حيث ال تزال 
الجهــود تبــذل من أجــل إطفاء تلك 
النــار المجنونة التــي أخرجت أزيد 
مــن 200 عــون حمايــة مدنية من 
واليات ســكيكدة و عنابــة و جيجل 
و فرق الجيــش المرابط في مناطق 

العمليات بغرب والية سكيكدة .
المديــر الوالئــي للحمايــة المدنية 
..ســخرنا كل االمكانيــات إلجــالء 

المواطنين

فــي المقابــل قــال المديــر الوالئي 
مصالحــه  بــان  المدنيــة  للحمايــة 
ســاهمت في إجــالء  30 عائلة في 
حريقي هاللة ومزاتة  ببلديتي قنواع 
و اوالد اعطيــة  ناحية المســاجد و 
المــدارس و تحــت إشــراف والــي 
الوالية تم اتخاد كل التدابير الالزمة 
وتوفيــر كل االمكانيــات الماديــة و 
البشــرية لتكفــل بالمنكوبيــن داخل 
تلك المراكز بشــكل مؤقتــة فيما ال 

تزال الجهود تبدل إلخماد تلك النار 
المســعورة  التي ســاهمت ســرعة 
الرياح في المنطقة في توسع رقعتها 
حيث بلغت 70 كم في الساعة ،مما 
عطلــت وصعبت عمليــات التدخل 
إلخماد الحرائــق، أما عن امكانيات 
الحماية المدنية فقط تم تسخير ثالثة 
ارتــال للحمايــة المدنيــة لواليــات 
إلخمــاد  وعنابــة  قالمــة  ســكيكدة 

الحرائق المستعرة.

متفرقات     
تحضريا للدخول المدريس سلطات خنشلة تعاني 

مشاريع الهياكل المدرسية الجديدة
n تنقــل رئيــس دائــرة خنشــلة 
رفقة مدير التربية ورئيس القســم 
العموميــة  للتجهيــزات  الفرعــي 
والهيــاكل  الترميمــات  لمعاينــة 
إنجازهــا  الجــاري  المدرســية 
ببلديتــي قايــس والرميلــة أين تم 
معاينــة مشــروع تدعيــم جــدار 
االحاطة البتدائية غراوي بلقاســم 
ومشــروع انجاز مجمع مدرســي 
12 قسم بمخطط شغل األراضي 
رقــم 2 لبلدية قايــس والذي بلغت 
نســبة إنجــازه 85 % مــع إعادة 
مســاكة المطعم المدرسي االخوة 
لهميل + ترميمات مختلفة وإعادة 

مســاكة المطعم المدرسي ايقوبان 
عبد القــادر + ترميمــات مختلفة 

والمنتهية بها األشغال
وببلدية الرميلــة عاين الترميمات 
المختلفــة بابتدائيــة بن عبد حمانة 
والــذي يعرف نســبة أشــغال جد 
متقدمة ومشــروع إنجاز قســمين 
ســايحي  بابتدائيــة  تعويضييــن 
عمــار ببلبقار والذي تقدر نســبة 
تقدم االشــغال بهمــا بحوالي 30 
% وانجاز ثالثة أقســام تعويضية 
بابتدائية بن الشــعر بلقاسم بأوالد 
هنيــن والــذي تقــدر نســبة تقــدم 

االشغال بها بحوالي 30 %

بلدية أم البواقي توزيع 170 حاوية نفايات 
جديدة عىل أحيائها

n  قامت المؤسســة العمومية الوالية 
للتحســين الحضــري بالتنســيق مــع 
مصالــح بلدية عاصمة الوالية بتوزيع 
170 حاوية نفايات مائة منها حديدية 
عبــر   770 ســعة  بالســتيكية  و70 
الشــوارع الرئيســية للمدينــة وبعض 

األحيــاء .. الحاويات تــم اقتنائها من 
طــرف بلديــة أم البواقــي والعمليــة 
انطلقت يوم السبت 13 أوت الجاري 
أما اختيار األماكن تم من طرف لجنة 

مشتركة بين البلدية والمؤسسة
                           فيصل فارس

سكيكدة :نورالدين.ب

n بالرغم مــن ضخامة األغلفة 
المالية التي استفادت منها بلدية 
يــة طيلة أزيد من 15 ســنة  الميل
مضــت ،إال أن واقــع التنمية بها 
اليزال في الحضيض ســواء على 
بلديــة ، أو في  مســتوى مركــز ال
ضواحيهــا من القرى والمشــاتي 
التابعــة لها ،والعينــة تتمثل في 
ــي يظــل  مشــتة » بونهــار« ،الت
اهتمــام  ــرة  دائ خــارج  ســكنتها 

السلطات المحلية.
ــون بمشــتة  ــون يقطن أكــد مواطن
»بونهــار«  الواقعــة فــي الناحية 
بلدية الميلية لـ »عين  الشــمالية ل
يا  الجزائــر« ،بــأن  المنطقــة حال
حزينة لكون سكانها هجروها مند 
التســعينيات من القــرن الماضي 
فــرارا مــن جحيــم الوضــع المني 
الصعــب  آنــداك ،فلم يجــدوا من 
وسيلة إال الهجرة الى مناطق أخرى 
أكثــر آمنا،موضحين بأن األغلبية 
ــون  الســاحقة مــن ســكانها يقطن
يــة وبنســب  ل ــا بمدينــة المي ي حال

قســنطينة  واليــات  فــي  ــة  ل ضئي
نا بأن  وسكيكدة وعنابة ،مبرزين ل
م يتغير  الوضع الشــامل بالدشرة ل
ماعــدا من الناحيــة األمنية ،حيث 
تحسنت األحوال ،والباقي » يجيب 
ــا أحدهم ،على  ن ربي« كمــا قال ل
اعتبار أن وجودهم اليوم بالدشــرة 
األعمــال  ببعــض  ــام  قي ل ل ســوى 
الزراعيــة في النهــار والعودة الى 
الديار مســاء،لكون المبيت هناك 
نــا صــار مــن ســابع  كمــا قيــل ل
فيــة إنعدام  المســتحيالت على خل

الشروط الضرورية للحياة.
وتبقى أزيد من 50 عائلة مهاجرة 
للمنطقــة تنتظر الفرج للعودة الى 
بيوتهم التي أنشــأوها بإمكانياتهم 
الذاتيــة ولخدمــة األرض وتربيــة 
الحيوانــات بعــد أن ضاقــت بهــم 
يــة وخاصة  ل الســبل بمدينــة المي
ــى  ــا عل فئــة الكبــار ممــن تعودن
تــي تزخــر  مظاهــر الطبيعــة ،ال
بهــا بونهار ،فهــم ال يعتقدون بأن 
توجد منطقة فــي الجزائر ينطبق 
عليها مصطلح رئيس الجمهورية  
منطقة الظل أكثر من هذه الدشــرة 

ــى  ــم يتنعــم ســكانها ال ،حيــث ل
يومنا هذا مــن الكهرباء ويكتفون 
بالشموع إلضاءة بيوتهم ويتجهون 
ــى المراكز الصحيــة لواد زهور  ال
تابعــة لوالية ســكيكدة أو مراكز  ال
يــة للعــالج والحصــول على  ل المي
الصحيــة  الخدمــات  مختلــف 
ينابيــع  ال المــاء مــن  ،ويوفــرون 
المســالك  أمــا  يديــة،  تقل بطــرق 
ــى  فحــدث وال حــرج ،فالتــزال ال
اليوم ضيقــة ووعرة وغير صالحة 
للمشــاة والمركبات على حد سواء 
ــى درجة أن بعــض بيوتهم تم  ، ال
تشــييدها فــي ظرف طويــل يمتد 
لســنوات بســبب صعوبــة إيصال 
ــاء لعيــن المــكان ، أما  بن مــواد ال
الغــاز الطبيعــي فأبــوا التطــرق 
اليه ألنهــم يعلمون بــأن المنطقة 
،التي ال تتمتــع بالكهرباء اليمكن 
سكانها أن يفكروا في الغاز ،الذي 
يبقــى مــن األحالم،ويعتمد أغلبية 
اســتغالل  فــي  العائــالت  أفــراد 
أراضيهم لضمان معيشتهم،واجابة 
عن ســؤال طرح عليهم بخصوص 
مدى اســتفادتهم مــن الدعم، الذي 

فائدة سكان المناطق  قدمته الدولة ل
المحرومــة في الســنوات الفارطة 
نا بــأن مواطني المشــتة  ،أكــدوا ل
حرمــوا من الســكن الريفــي ومن 
القــروض ومختلف اشــكال الدعم 
الفالحــي ،ماعــدا اســتفادة بعض 
المواطنين من شــجيرات الزيتون 
ومــن بعــض مســتلزمات تربيــة 
النحــل ، مشــككين فــي إمكانيــة 
وجود منطقة ريفية مثل منطقتهم 
مــن حيــث حرمانها مــن مقومات 

االستقرار  .
ســكان  القاســية  الظــروف  وأدت 
بونهــار الى الهجــرة وخاصة الى  
مدينــة الميلية بمعية ســكان بني 
ــدم والدموع  فرقــان في عشــرية ال
،مــا أدى الى افراز مشــاكل كبيرة 
على غرار ارتفاع أسعار السكنات 
االجتماعية ســواء للشراء أو البيع 
المؤسســات  عديــد  ،واكتظــاظ 
التربويــة خاصــة وأن المنطقة ال 
ــى مدرســة ابتدائية  تتوفــر اال عل
واحــدة ،ورغم مراســالت الســكان 
بــة  المطال يــة  المحل للســلطات 
مــن  حقهــا  المنطقــة  بإعطــاء 
المطالــب  كل  أن  إال  تنميــة  ال
مبــاالة  وال  بالرفــض  جوبهــت 
بحجة تدهور األوضاع األمنية في 
التســعينيات من القرن الماضي، 
ــو المنطقة من الســكان  في  وبخل
العشــرية األخيرة،رغــم المالييــر 
التي اســتفادت منها بلدية الميلية 
في شــكل مشــاريع تنموية تخص 
م ينجز  جميع القطاعــات ،حيث ل
منها اال نســبة ضئيلة ألســباب ال 
بلدية المخلوع  يعلمها اال رئيــس ال
ــى عرش المجلس  ــذي تربع عل ،ال
ــة  الشــعبي لثــالث عهــدات كامل
يمكــن  كارثيــة  يــوم  ال نتائــج  وال
مالحظتهــا بالعيــن المجــردة في 
شــوارع المدينة وفي معاناة سكان 

ضواحيها.

يطالبون وايل جيجل بالتدخل  

قاطنو مشتة " بونهار" بالميلية يشتكون غياب إهتمام السلطات المحلية بحل مشاكلهم

جيجل : نصرالدين دربال 
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لم يقصد  إنه  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  قال 
المؤتمر  خالل  الهولوكوست  خصوصية  إنكار 
أوالف  األلماني  المستشار  مع  عقده  الذي  الصحفي 
عباس،  اإلسرائيلية  الحكومة  هاجمت  بينما  شولتز، 

وأعرب شولتز عن اشمئزازه.
الهولوكوست  إن  فيه  قال  توضيحا  عباس  وأصدر 
أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.
خصوصية  إنكار  المقصود  يكن  »لم  وأضاف 
فهي  الماضي،  القرن  ارتكبت  التي  الهولوكوست 
بالجرائم  المقصود  كان  بل  العبارات،  بأشد  مدانة 
منذ  الفلسطيني  الشعب  بحق  ارتكبت  التي  المجازَر 
النكبة على أيدي القوات االسرائيلية، وهي جرائم لم 

تتوقف حتى يومنا هذا«.

شولتز  مع  مؤتمر صحفي  في  عباس صرح  وكان 
ارتكبت  »إسرائيل  بقوله  الثالثاء  أمس  برلين  في 
 50 في  مجزرة   50 اليوم  حتى   1947 عام  منذ 
 50 مجزرة   50« وأردف  فلسطينيا«  موقعا 

هولوكوست«.
وجاء ذلك ردا على صحفي سأل عباس عما إذا كان 
 50 الـ  السنوية  الذكرى  بمناسبة  سيعتذر إلسرائيل 
بأولمبياد  اإلسرائيلية  الرياضية  البعثة  على  للهجوم 
يسقطهم  قتلى  يوميا  هناك  إن  فقال   ،1972 ميونخ 
على  الهجوم  إلى  يتطرق  ولم  اإلسرائيلي،  الجيش 

البعثة األولمبية اإلسرائيلية.
بيلد  لصحيفة  شولتز  قال  الصحفي،  المؤتمر  وبعد 
األلمانية »أي تهوين من شأن الهولوكوست ال يمكن 

لنا  بالنسبة  بالذات  قبوله  وال  احتماله 
نحن األلمان«.

اليوم،  االستنكار  شولتز  وجدد 
إنه  تويتر  على  تغريدة  في  وقال 
وصفها  مما  »باالشمئزاز«  يشعر 
أدلى  التي  الفاضحة  بالتصريحات 
أنه  مؤكدا  الفلسطيني،  الرئيس  بها 
جرائم  إلنكار  محاولة  أي  يدين 

الهولوكوست، حسب تعبيره.
لإلسرائيليين،  »بالنسبة  أنه  واعتبر 
فإن  الخصوص،  وجه  على  األلمان 
النسبي  الطابع  إلضفاء  محاولة  أي 
محتمل  غير  أمر  المحرقة  تفرد  على 

وغير مقبول«.
الرئيس  تصريحات  على  رد  وفي 
الوزراء  رئيس  وصف  الفلسطيني، 
عباس  اتهام  لبيد  يائير  اإلسرائيلي 
االحتالل  جيش  بارتكاب  إلسرائيل 
على  يقف  وهو  هولوكوستا«   50«
أخالقيا  عارا  ليس  بأنه  ألمانيا  تراب 

فحسب، بل يعد »كذبة وحشية«.
الخارجية  ردت  ناحيتها،  من 
الوزراء  رئيس  تصريحات  على  الفلسطينية 
التاريخ  لتزوير  بمحاولة  ووصفتها  اإلسرائيلي، 
وارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت خارجية فلسطين إن دولة االحتالل ال تكتفي 
بارتكاب الجرائم يوميا، بل ال تحتمل أي تصريحات 
التي  بالجرائم  الدولي  والمجتمع  اإلسرائيليين  تذّكر 

ارتكبتها.
لبيد  إنكار  أن  إلى  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت 
وغيره من المسؤولين اإلسرائيليين للظلم التاريخي 
ارتكاب  التوقف عن  بعدم  نوايا االحتالل  يدل على 

مزيد من جرائمه.
الجزيرة نت

بعد الغضب اإلسرائيلي واأللماني.. 
عباس يصدر توضيحا لتصريحاته 

عن الهولوكوست

طالبت مالي، األربعاء، مجلس األمن، بعقد اجتماع طارئ 
لوضع حد لما تصفه بـ«أعمال عدوانية« فرنسية تنتهك 

السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.
الصحفيين،  على  المالية  الخارجية  وزارة  ووزعت 
الخارجية  وزير  بها  بعث  المعنى  بهذا  رسالة  األربعاء، 
عبد هللا ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس األمن، ويقول 
فيها إن مالي »تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس«، وفًقا 

لميثاق األمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وهو  الجاري،  أغسطس/آب   15 تاريخ  الرسالة  وتحمل 
يوم مغادرة آخر جندي فرنسي، مالي، بعد تسع سنوات من 
البلد األفريقي، لمكافحة التنظيمات اإلسالمية  التدخل في 
المتطرفة. وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 
انقالب أغسطس/آب 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه 
»االنتهاكات  رسالته  في  ديوب  واستنكر  روسيا.  نحو 
المتكررة وكثيرة الحدوث« للمجال الجوي المالي من قبل 
تقوم  التي  الفرنسية  الطائرات  وتحليق  الفرنسية  القوات 
بمثابة تجسس« ومحاوالت »ترهيب«.  تعتبر  »بأنشطة 
وأضاف أن السلطات المالية لديها »عدة أدلة على أن هذه 
االنتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت 
لصالح  استخبارية  معلومات  لجمع  فرنسا  قبل  من 
وإلقاء  الساحل  منطقة  في  العاملة  اإلرهابية  الجماعات 

األسلحة والذخيرة إليها«.
ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه االتهامات. 

وقال ديوب إن مالي »تدعو« مجلس األمن إلى العمل من 
العدوانية«،  أعمالها  الفور  »على  فرنسا  توقف  أن  أجل 
وتطالب الرئاسة الصينية بإبالغ هذه الحيثيات إلى أعضاء 

مجلس األمن من أجل عقد اجتماع طارئ.
ق.د

الناتو يعلن استعداده 
للتدخل يف كوسوفو

قوات  أن  ستولتنبرغ  ينس  الناتو  لحلف  العام  األمين  أكد 
تحت  تعمل  التي  »كفور«  كوسوفو  في  الدولية  األمن 
في  االستقرار  تعرض  إذا  للتدخل  مستعدة  الناتو،  رعاية 

كوسوفو للتهديد.
بروكسل  في  عقد  صحفي  مؤتمر  في  ستولتنبرغ  وقال 
فوتشيتش:  ألكسندر  الصربي  الرئيس  مع  اجتماعه  عقب 
»قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو مستعدة للتدخل إذا كان 
االستقرار مهددا، بناء على التفويض الممنوح لها من قبل 

األمم المتحدة«.
هناك  كان  إذا  ما  حول  الصحفيين  من  سؤال  على  وردا 
دائما  »هناك  أجاب:  الحالي،  الوقت  في  تصعيد  خطر 
خطر، لذلك من المهم أن نجري هذه المفاوضات. يجب 
من  كل شيء  يفعل  الناتو  التصعيد.  لمنع  كل شيء  فعل 
جانبه. من األفضل منعه، لكننا مستعدون للتحرك إذا لزم 

األمر«.
غير  كوسوفو  وزراء  ورئيس  صربيا  رئيس  ووصل 
االتحاد  مفوض  من  بدعوة  بروكسل  إلى  بها  المعترف 
األوروبي لألمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل. ومن 
المتوقع أن يجتمع معهما الممثل الخاص لالتحاد األوروبي 

في غرب البلقان، ميروسالف الجاك في 18 أوت
تاس

مايل تتهم فرنسا بـ "أعمال 
عدوانية".. طلب عاجل 

لمجلس األمن

انسحبت فرنسا من مالي لكنها ال تزال 
ملتزمة بمساعدة دول غرب أفريقيا على 
اإلرهاب«  ضد  المعركة  في  »النجاح 

من دون ضجيج.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال 
يوليو/ نهاية  بها  أدلى  تصريحات  في 
إلى غينيا  الماضي، خالل زيارة  تموز 
تعزيز  ستواصل  »فرنسا  إن  بيساو، 
ذات  الدول  لخدمة  المنطقة  في  نشاطها 
السيادة الشرعية.. ألننا تعتبر أن دورنا 
هو مساعدة المنطقة على النجاح في هذه 

المعركة ضد اإلرهاب«.
الكاميرون،  في  ذلك،  من  يومين  وقبل 
تعمل  أن  في  أمله  عن  ماكرون  عبر 
فرنسا »على نحو أفضل وأكثر فاعلية« 
في أفريقيا، حيث يبدو بشكل واضح أن 
القوة االستعمارية السابقة تسجل تراجًعا 
سريًعا أمام منافسيها من القوى الكبرى.

في  متمركز  فرنسي  ضابط  ولخص 
غرب أفريقيا الوضع بقوله »لم نعد سوى 
طرف واحد من بين أطراف أخرى«. 
مالي  الفرنسي  الجيش  غادر  واإلثنين، 
بعد تسع سنوات من مكافحة اإلرهاب، 
العسكري  المجلس  من  بضغط  مدفوعا 
لكن   .2020 منذ  البلد  هذا  في  الحاكم 
الرئاسة الفرنسية أكدت، في بيان باليوم 
منخرطة  زالت  ما  »فرنسا  أن  نفسه، 
في منطقة الساحل« وكذلك »في خليج 
في  تشاد«  بحيرة  منطقة  و)في(  غينيا 

إطار »مكافحة اإلرهاب«.
القوات  حجم  خفض  من  الرغم  على 
 2500 من  أقل  ليصبح  النصف  إلى 
انتشار  ذروة  في   5500 مقابل  جندي 
قوة »برخان«، ال تريد باريس التخلي 
القاعدة  تنظيمي  إرهابيي  مكافحة  عن 
وداعش الذين تم احتواؤهم لفترة طويلة 

يتمددون  وباتوا  الساحل  منطقة  في 
باتجاه الجنوب.

»أقل  العسكرية ستصبح  تدخالتها  لكن 
ظهورا وأقل انكشافا«، على حد تعبير 
إثارة  لتجنب  خصوصا  ماكرون، 

مشاعر العداء ضد الفرنسيين.
تجنب  تريد  ففرنسا  كبير،  والرهان 
تراجع استراتيجي في مواجهة خصومها 
أو منافسيها في هذه القارة التي يتوقع أن 
في  نسمة  مليار   2,5 سكانها  عدد  يبلغ 
ملخصا  فرنسي  جنرال  وقال   .2050
أولوية  لديهم  »الروس  إن  الوضع 
الفرنسيين  العتراض  حقيقية  عملياتية 
إنهم  أفريقيا.  في  المعلومات  مجال  في 
يمارسون ضغوًطا قوية لمحاولة طردنا 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  )عبر( 

من خالل فاغنر«.
لكن بمعزل عن التحدي الروسي، تبقى 

يرتكبها  التي  العنف  أعمال  مكافحة 
األفارقة  شركاءها  وتهدد  اإلرهابيون 
وتغذي الهجرة إلى أوروبا، أمرا الزًما 
بالنسبة لفرنسا التي تريد التحرك بتكتم 
يعطي  الفرنسيين  مع  الظهور  »ألن 
ضابط  قول  حد  على  سلبيا«،  انعكاًسا 

فرنسي.
الجنرال  برخان  عملية  قائد  وأوضح 
مؤخرا  برس  لفرانس  ميشون  لوران 
»نسير باتجاه مزيد من عمليات التعاون 
الدول  بطلبات  أكبر  المرتبطة بصرامة 
وليس  لها  ’الدعم’  تقديم  عبر  اإلفريقية 

’الحلول محلها’«.
لتقييم  جيد  بشكل  المناقشات  وتجري 
مطالب الشركاء الذين تريد فرنسا تأمين 
المزيد من األماكن لضباطهم في كلياتها 

العسكرية.
وكاالت

بعد دوامة االنسحابات.. هل تغيّر فرنسا اسرتاتيجيتها
بغرب أفريقيا؟

إنها  الجنوبية  الكورية  المشتركة  األركان  هيئة  قالت 
كروز  صاروخي  الشمالية  كوريا  إطالق  رصدت 
باتجاه البحر األصفر في وقت مبكر من اليوم األربعاء.
كوريا  في  االستخبارات  سلطات  أن  الهيئة  وأضافت 
مفصال  »تحليال  تجري  المتحدة  والواليات  الجنوبية 
حول ما يتعلق بالتفاصيل األخرى بشأن الصاروخين«.
وقالت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية إن إطالق 
الصاروخين قد يكون »احتجاجا على بداية التدريبات 
المتحدة  والواليات  الجنوبية  كوريا  بين  التحضيرية 

لتدريباتهما المشتركة الرئيسية »أولتشي فريدوم شيلد« 
المقررة األسبوع القادم«.

مع  تزامنا  تأتي  اليوم  اإلطالق  عملية  أن  وأضافت 
مرور 100 يوم على تولي الرئيس الكوري الجنوبي، 
يومين من  بعد  تأتي  للحكم، وكذلك  يول،  يون سيوك 
الوكالة  وصفتها  خطة،  تفاصيل  يون  الرئيس  عرض 
إذا  الشمالية  كوريا  اقتصاد  »لتحسين  جريئة،  بأنها 
اتخذت خطوات نحو نزع السالح النووي« وذلك أثناء 
الحكم  عن  بالده  استقالل  ذكرى  بمناسبة  له  خطاب 

الياباني.
وبتلك العملية تستأنف بيونغ يانغ إطالق الصواريخ بعد 
مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية 

يوم 5 يونيو.
وال يعد إطالق صواريخ كروز انتهاكا لقرارات مجلس 
الباليستية،  للصواريخ  إطالق  أي  تحظر  التي  األمن 
لكن صواريخ كروز التي تكون قادرة على الضربات 

الدقيقة تشكل تهديدا كبيرا، حسب الوكالة.
 وكالة يونهاب

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز.. وتحليل مفصل للعملية
بمشاركة واشنطن
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أعلن شباب قسنطينة تعاقده مع حمزة دمان، العب هالل 
مولودية  مهاجم  الحق،  عبد  الحفيظ  وعبد  العيد،  شلغوم 

الجزائر، لمدة موسمين، في صفقتي انتقال حر.

وقال النادي القسنطيني في بيان عبر صفحته الرسمية على 
سهرة  تواجده  دمان،  حمزة  المهاجم  »سجل  »فيسبوك«: 
أمس، بمقر إقامة النادي القسنطيني، وتناول وجبة العشاء 

رفقة المجموعة«.
على  وقع  للهالل،  السابق  الالعب  أن  البيان  وأضاف 
عقد يربطه بالفريق لموسمين، شأنه شأن المهاجم عبد 
الحفيظ، الذي سجل هو اآلخر حضوره بمعسكر الفريق، 
الجاري بالجزائر العاصمة، استعدادا النطالق الموسم.

إدراج  الشباب، أصرت على  إدارة  أن  البيان،  وكشف 
بند في عقدي الثنائي، يسمح لها بفسخ عقد أي العب، 
من طرف واحد، في حالة عدم نجاحهما في تقديم ما هو 

منتظر منهما.
وذكر النادي القسنطيني في بيان عبر صفحته الرسمية 
األخضر  الضوء  تلقى  الفريق  أن  »فيسبوك«،  على 
القدم »فيفا«، إلبرام صفقات  الدولي لكرة  من االتحاد 

جديدة.
النادي  معاقبة  قررت  قد  الدولي،  االتحاد  وكانت 
إلى  جديدة،  تعاقدات  أي  إبرام  من  ومنعه  القسنطيني، 
غاية تسوية مستحقات الالعب السوداني، شرف الدين 

شيبوب.
وأضاف: »استغل المدير العام الجديد للنادي الرياضي 
القسنطيني محمد بوالحبيب، تواجده بالعاصمة من أجل 
حل العديد من القضايا العالقة، ومن بينها تلك المتعلقة 
بقضية التي آم آس، حيث أصبح هذا األمر من الماضي، 

وتم حله بشكل نهائي، ما يعني تأهيل الالعبين الجدد«.
تاج الدين

التونسي  المرسى  الجزائر على مستقبل  اتحاد  فريق  فاز 
بنتيجة )1-3( الشوط االول )1-2( في لقاء ودي جرى 
للموسم  التحضيرات  إطار  في  بتونس  األربعاء  يوم 

الكروي الجديد.
و سجل أهداف االتحاد كل من باشا )د 5(, بلقاسمي )15( 

ومحيوص )50(.
و تعد هذه المباراة الودية التحضيرية هي الثالثة بالنسبة 
االول,  اللقاء  في  أطاحت  حيث  »سوسطارة«,  لتشكيلة 
الذي جرى االربعاء الفارط, بنادي فوت آفريكا االيفواري 
)0-8(, ثم على النادي اإلفريقي التونسي بنتيجة )3-0( 

يوم السبت.

االول  الدور  من  معفيا  »سوسطارة«  نادي  سيكون  و 
والتي  االفريقية,  الكنفيدرالية  كأس  لمنافسة  التمهيدي 
النادي  سيواجه  حيث  الساورة,  شبيبة  مشاركة  تعرف 
العاصمي في الدور الثاني المتأهل من المباراة  بين ناديي 

ميلو )غينيا( وآسك )طوغو(.
و يجرى لقاء الذهاب ما بين 7 و 9 اكتوبر المقبل, فيما 

تقام مباراة العودة ما بين 14 و 16 من نفس الشهر.
و في الجولة االولى من الرابطة االولى للموسم -2022 
2023, المقررة يومي 26 و 27 اغسطس, يستقبل نادي 

»البهجة« الصاعد الجديد مولودية البيض.
ق.ر

انتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وسائل  يونايتد  مانشستر  مهاجم 
أكاذيب«  »قولها  بسبب  اإلعالم 
الحقيقة  أن  وأكد  مستقبله،  حول 
خالل  له  مقابلة  في  ستكشف 

أسبوعين.
ساعات  بعد  رونالدو  تعليق  وجاء 
إمكانية  عن  أنباء  ورود  من 
يونايتد  بمغادرة  لرونالدو  السماح 

هذا الشهر.

الصحفية  التقارير  بعض  وكانت 
الرحيل  رونالدو  رغبة  كشفت 
انتهاء  منذ  يونايتد  مانشستر  عن 
عام  تبقي  ورغم  الماضي  الموسم 
في عقده مع »الشياطين الحمر«.

العب  أفضل  أن  أوضحت  كما 
من  رفض  مرات   5 العالم  في 
ريال  أبرزها  من  أندية  عدة  قبل 
مدريد  وأتلتيكو  وبرشلونة  مدريد 
وباريس  األلماني  ميونخ  وبايرن 

وتشيلسي  الفرنسي  جيرمان  سان 
اإلنجليزي.

في  متخصصة  صفحة  ونشرت 
على  البرتغالي  النجم  أخبار  نقل 
أن  كشف  منشورا  »إنستغرام« 
وصديق  الصحفي  أغيري  إيدو 
أتلتيكو  أن  المقرب،  رونالدو 
دييغو  األرجنتيني  ومدربه  مدريد 
مع  بالتعاقد  يرغبان  سيميوني 
الخوف  لكن  البرتغالي  النجم 

من  يمنعه  الجماهير  فعل  رد  من 
اإلعالن عن ذلك ولكن جار ريال 
مدريد ال يستطيع تحمل راتبه وأن 
لذلك  جدا  ضئيلة  انتقاله  احتمالية 

السبب.
»كريستيانو  المنشور:  وأضاف 
إلى   5 من  فعلية  عروضا  يملك 
إنه  تقول  التي  والتقارير  أندية   6
أندية  نصف  على  خدماته  عرض 
رونالدو  تكذب،  جميعها  أوروبا 
غاضب ومستاء من طريقة تناول 
الشهرين  في  ألخباره  اإلعالم 

الماضيين«.
ورد النجم البرتغالي على المنشور 
قائال: »سيعلمون الحقيقة، اإلعالم 
بأن  تكشف  قائمة  ولدي  يكذب 
ذكرت  التي  األخبار  من   100
منها   5 المقبلة،  ووجهتي  اسمي 
تخيل  فقط،  صحيحة  كانت  فقط 

ذلك«.
صورة  رونالدو  كريستيانو  ونشر 
الصحفي  أغيري  بإيدو  تجمعه 
االسباني  »التشرينغيتو«  ببرنامج 
الرسمي  حسابه  عبر  الشهير 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
»ستظهر  معلقا:  »انستغرام« 
مقابلتي  بث  يتم  عندما  الحقيقة 

خالل األسابيع القليلة المقبلة«.

الجنوبية يد كوريا  ثقيلة على  يتكبد هزيمة  منتخب مصر 
محمد المدرب إيهاب جالل :  أنا حزين للخسارة وسأترك منصبي تبرع  حقيقة 

بـ3 ماليين جنيه  صالح 
المنيرة لكنيسة 

رونالدو: وسائل اإلعالم تكذب 
الحقائق قريبا بشأن  وسأكشف 

شائعات رحيلي عن مانشستر يونايتد

مباراة ودية : اتحاد الجزائر يفوز 
على مستقبل المرسى التونسي 

رسميا.. وفاق سطيف ينهي عقد 
بودبوس بالرتايض

رسميا  األربعاء  اليوم  الجزائري  سطيف  وفاق  نادي  أعلن 
فسخ عقد الالعب الليبي إبراهيم بودبوس بالتراضي. 

وكان بودبوس قد ودع وفاق سطيف عبر منشور على حسابه 
الشخصي على موقع إنستجرام، وقدم الشكر لمسؤولي النادي 

على تفهمهم للقراره.
وكتب النادي الجزائري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك 
»توصلت إدارة نادي وفاق سطيف أمسية اليوم إلى اتفاق مع 
الالعب الليبي إبراهيم بودبوس على فسخ عقده بالتراضي ، 
بدورها تشكره إدارة الفريق على ما قدمه خالل فترة حمل 

ألوان الفريق، وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي«.
من  قادما  الماضي  الموسم  سطيف  لوفاق  بودبوس  وانتقل 
األهلي طرابلس، بعد موسم استثنائي، سجل خالله 9 أهداف 

وصنع مثلها، في 12 مباراة فقط.
ولعب بودبوس مع فريق وفاق سطيف في الموسم الماضي 
2022-2021، حيث خاض 21 مباراة سجل خاللها هدفا 

وحيدا.
ق.ر

رفض النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر 
المقدم  العرض  اإليطالي،  نجم وسط ميالن 
عقده  لتجديد  الروسونيري،  جانب  من 

المنتهي في يونيو 2024.
ووفقا لموقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، 
في  ميالن  إدارة  يماطل  ناصر  بن  فإن 
عرض  رفض  بعدما  التجديد،  مفاوضات 
للتوقيع على عقد جديد مقابل  الروسونيري 

3 ماليين يورو سنويا.
الراتب  أن  إلى  اإليطالي  الموقع  وأشار 
يورو،  مليون   1.7 يبلغ  ناصر  لبن  الحالي 
24 عاما  البالغ  الجزائري  الالعب  ويطلب 
ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم للموافقة على 

التجديد.
من  مشتركة  رغبة  هناك  أن  وأوضح 
الطرفين لمواصلة المفاوضات، حيث سيعقد 
باولو مالديني، المدير التقني لميالن، جلسة 
انتهاء  عقب  ناصر،  بن  وكيل  مع  جديدة 

الميركاتو الصيفي.
ويستهدف ميالن إزالة الشرط الجزائي في 
مليون   50 والبالغ  الجزائري  الدولي  عقد 

يورو، لتأمين تواجده في سان سيرو.

بونجاح: 
نحن عىل قلب رجل واحد.. 

ونطمح لألفضل
فريقه  أن  السد،  مهاجم  بونجاح،  بغداد  أكد 
حقق فوًزا مهًما على األهلي بنتيجة )3-2(، 
في إطار الجولة الثالثة من الدوري القطري.
بعد  صحفية  تصريحات  في  بونجاح  وقال 
لجماهيرنا  الفوز  هذا  »نهدي  المباراة: 
المساندة لنا، فقد تفوقنا على منافس صعب 
كان ندا قويا لنا، ولكننا حاولنا حتى الدقائق 

األخيرة ونجحنا في الظفر بالثالث نقاط«.
وأضاف: »نعمل مع المدرب على تصحيح 
األخطاء التي حدثت في الجوالت الماضية، 
الدفاعي،  القصور  بعض  من  نعاني  ونحن 
رجل  قلب  على  الفريق  العبي  كل  ولكن 
مباراة  من  أدائنا  تحسين  أجل  من  واحد 

ألخرى«.
وأشار بغداد إلى أن غياب الالعبين الدوليين 

له تأثير كبير على الفريق.
بكل  ونعمل  تأثير،  لها  »الغيابات  وتابع: 
قوة في الملعب كالعبين محترفين لمساعدة 
الالعبين الشباب، فقد حققنا األن 4 نقاط في 
3 مباريات، وهي نتيجة مرضية حتى اآلن 

ولكن نطمح لألفضل«.

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مستقبل  زال  ما 
التقارير  استمرار  ظل  في  الضباب،  يكتنفه 
نادي  مغادرة  في  رغبته  تؤكد  التي  الصحفية 
فترة  انتهاء  قبل  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 

االنتقاالت الصيفية.
وعاد رونالدو، البالغ 37 عاما إلى ملعب أولد 
ترافورد العام الماضي، لكن تراجع نتائج فريقه 
وعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، دفعه 

لمحاولة البحث عن فريق آخر.
وذكرت صحيفة »آس« اإلسبانية في الساعات 
إلى  االنتقال  خيار  يملك  رونالدو  أن  الماضية، 
بوروسيا دورتموند في األيام المقبلة، إلى جانب 

سبورتينغ لشبونة.
في  تردد  ما  »بيلد«  نفت صحيفة  ذلك،  ورغم 
األسطورة  مع  دورتموند  تواصل  بشأن  إسبانيا 

البرتغالي مؤخرا.

صدمة  تلقيه  بعد  دورتموند  بأن  ذلك  وعللت 
مع  تعاقد  بالسرطان،  هالير  سيباستيان  إصابة 
أنطوني موديست، وهو ما يحول دون وصول 

مهاجم جديد هذا الموسم.
كما أن راتب رونالدو الضخم، البالغ 29 مليون 
يورو، يفوق سقف الرواتب في الفريق األلماني، 

مما يجعل هذه الصفقة شديدة الصعوبة.
وكاالت

نب نارص يرفض
سنويا  يورو  ماليني   3

اإليطايل ميالن  من 

حقيقة تواصل دورتموند األلماني مع كريستيانو رونالدو

نفى النائب البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي المصري، عماد 
خليل، األخبار المتداولة حول تبرع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد 

صالح، بـ3 ماليين جنيه ألسر ضحايا كنيسة المنيرة.
وكتب عماد خليل عبر صفحته على موقع »فيسبوك«: »فيه حاجتين حابب 
مدة  ودى  ثانية   ٣٠ مدته  بخيت  المسيح  عبد  بونا  فيديو  األول  عليهم  أقول 
محدش يقدر يحدد مسئوليته عن الحادث انما الثابت من شهادة كثير انه فضل 
ينقذ الناس لحد ما استشهد .. الحاجة الثانية موقف محمد صالح راقي إنه قدم 

التعازي لكنه متبرعش للضحايا«.
محمد  قيام  بشأن  التواصل  منصات  على  وأنباء  صحفية  تقارير  وانتشرت 
سيفين،  أبو  كنيسة  حريق  ضحايا  لمساعدة  المال  من  بمبلغ  بالتبرع  صالح 
الماضي،  األحد  يوم  المصرية، صباح  الجيزة  محافظة  في  »إمبابة«  بمدينة 
وتسبب في وفاة 41 شخصا وإصابة آخرين، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة 

المصرية.
موقع  على  حسابه  عبر  الجواد  عبد  إبراهيم  المصري  اإلعالمي  وكتب 
»تويتر«: »محمد صالح يتبرع بـ٣ ماليين جنيه لضحايا كنيسة أبو سيفين، 

ال جديد يحكي وال قديم يعاد«.
وبعد ساعات من تغريدة عبد الجواد، بدأت وسائل اإلعالم العالمية، على غرار 
صحيفة »ميرور« البريطانية وموقع »بليتشر ريبورت« األمريكي، وغيرهما 

في تداول الخبر.
»محمد  قائلة:  الموضوع،  هذا  بشأن  خبرها  »ميرور«  عنونت صحيفة  فقد 
صالح يتبرع بسخاء لكنيسة مصرية بعد حريق أدى إلى مقتل 41 شخصا«.

وكتب موقع »بليتشر ريبورت« عبر صفحته الرسمية على »تويتر«: »تبرع 
محمد صالح بمبلغ 156،634 ألف دوالر للمساعدة في إعادة بناء كنيسة في 

مصر، حيث أدى حريق إلى مقتل 41 شخصا يوم األحد الماضي«.
وسائل إعالم

بعد تلقيه الضوء األخرض من »الفيفا«

شباب قسنطينة يبرم صفقتين

 ...  أخبــار محرتفينا 

نونييس يعتذر عن واقعة طرده أمام 
كريستال باالس

اعتذر األوروغوياني داروين نونيـيس، عن واقعة طرده خالل مواجهة فريقه 
ليفربول وضيفه كريستال باالس، ضمن الجولة الثانية من الدوري اإلنكليزي 
الممتاز. وتقدم الهداف الشاب باعتذار لكل جماهير ليفربول، حيث أشار في 
من  للتعلم  استعداده  مبدياً  ارتكبه،  الذي  التصرف  قبح  يعي  إنه  إلى  تغريدة 

أخطائه، ووعد بعدم تكرار تلك الواقعة.
 وكان نونييس قد »نطح« الدنماركي يواكيم أندرسن مدافع كريستال باالس 
بطاقة  على  ليحصل  فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل  انتهت  التي  المباراة  خالل 

حمراء مباشرة، ويتعرض بعدها لإليقاف لثالث مباريات.

إيسكو جاهز لخوض غمار المنافسات
مع فريقه الجديد إشبيلية

بات إيسكو العب ريال مدريد سابقاً جاهزاً لخوض غمار المنافسات مع 
معه. األخيرة  التدريبية  الحصة  خوضه  بعد  إشبيلية  الجديد  فريقه 

لوبيتيغي الذي  القديم جولين  الجديد  مدربه  قيادة  تحت  إيسكو  وسيلعب 
سابقاً. مدريد  وريال  اإلسباني  المنتخب  في صفوف  عليه  أشرف 

في  أعلن  أن  إليسكو  وسبق 
رحيله  الماضي  مايو/أيار 
تسع  بعد  الملكي  النادي  عن 
نال  معه  أمضاها  سنواٍت 
ثالثة في  منها  لقباً   19 فيها 
دوري  الدوري وخمسة في 

األبطال.
مباراته  إشبيلية  ويخوض 
بلد  أمام  الجمعة  يوم  المقبلة 

الوليد.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي لتقديم عرضه الرسمي 
األول للتعاقد مع الالعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي 
خالل »الميركاتو« الصيفي الجاري. وبات المغربي البالغ 29 
تشيلسي  مدرب  توخيل  توماس  األلماني  حسابات  خارج  عاما 
الموسم الجاري، ويسعى الالعب للرحيل عن البلوز هذا الصيف. 
لتقديم  يونايتد مستعد  مانشستر  فإن  ووفقا لصحيفة »ذا صن«، 
إريك  أن  إلى  للتعاقد مع حكيم زياش. وأشارت  عرض رسمي 
تين هاج مدرب الشياطين الحمر، هو من طالب مسؤولي المان 
لكن  زياش  مع  للتعاقد  مستعدة  واإلدارة  الصفقة،  بحسم  يونايتد 
بشرط واحد، وهو إن جاءت طلبات تشيلسي المادية غير مرتفعة. 
يذكر أن حكيم زياش انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في 
عام 2020، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني. وخاض الالعب 
البطوالت،  مختلف  في  تشيلسي  مباراة بقميص   83 المغربي 
وسجل 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.              وكاالت

 مانشسرت يونايتد
 يرحب بالتعاقد مع زياش

انضم مدافع باريس سان جيرمان، بطل برشط واحد
ثيلو  األلماني  الدولي  القدم،  لكرة  فرنسا 
كيهرر إلى وست هام اإلنكليزي، حسب 

ما أعلن األربعاء النادي اللندني.
 4 لمدة  عقداً  عاماً(   25( كيهرر  ووقع 
مع  البرميرليغ،  غمار  لخوض  أعوام 
مقابل  إضافيين،  لعامين  التمديد  خيار 

صفقة ُقّدرت بـ 16 مليون يورو.
الموسم  سابع  لندن،  شرق  نادي  وكان 
بعد  مدافع  عن  بحث  في  الماضي، 
المغربي  الدولي  الجديد  الوافد  تعرض 
في  إلصابة  عاماً(   26( أكرد  نايف 
فيما  الموسم،  قبل  ما  فترة  في  الكاحل 
عيسى  الفرنسي  اآلخر  المدافع  غادره 

ديوب لالنضمام إلى فولهام.
 20( األلماني  الدولي  المدافع  وبات 
مباراة مع دي مانشافت( سادس صفقات 
االنتقاالت  سوق  فترة  خالل  هام  وست 

الصيفية.
كيهرر سعيد باالنضمام للمطارق 

»إلى  لالنضمام  سعيد  إنه  كيهرر  قال 
أفضل دوري في العالم«، وتابع »هدفي 
الفريق،  إلى  االنضمام  هو  اآلن  األكبر 
واالستمتاع  المجموعة  في  نفسي  ودمج 

باللعب مع وست هام«.

وضمن السياق ذاته، وصف اإلسكتلندي 
كيهرر  هام  وست  مدرب  مويس  ديفيد 
في  اللعب  يمكنه  موهوب  »العب  بأنه 

عدد من المراكز الدفاعية«.
وخاض كيهرر بقميص النادي الباريسي 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  نهائي 
ميونيخ  بايرن  أمام  )خسر   2020
االلماني صفر1-( وخاض 128 مباراة 
دي  »بارك  ملعب  في  أعوام  أربعة  في 
بطل  بصفوف  التحاقه  منذ  برانس« 
فرنسا قادماً من شالكه عام 2018 مقابل 

37 مليون يورو.
ويحتل وست هام المركز الـ19 ما قبل 
رصيده  افتتاح  في  فشله  اثر  االخير، 
توالياً  بخسارتين  ُمني  بعدما  النقاط  من 
أمام مانشستر سيتي صفر2- ونوتنغهام 
المرحلتين  في  صفر1-  فوريست 

االوليين.
بيين سبورت 

مدافع سان جيرمان كيهرر 
ينضم إلى وست هام

النيجريي إيواال: جئت إىل بلوزداد لتقديم اإلضافة
عبر المهاجم النيجيري أنايو إيواال عن سعادته الكبيرة باالنضمام إلى فريق شباب بلوزداد الجزائري، قادما من الترجي 

التونسي، على سبيل اإلعارة.
وكان كووورة قد أشار يوم 15 أوت الجاري إلى أن فريق باب سويقة وافق على إعارة إيواال لمدة موسم واحد دون 
أحقية الشراء. وقال إيواال في تصريح مصور خص به الموقع الرسمي لفريق شباب بلوزداد، اليوم األربعاء »شرف 
لي أن أرتدي زي فريق بلوزداد، بعد الترجي الذي توجت معه بلقب الدوري التونسي، وشاركت معه في دوري أبطال 

أفريقيا«. وأردف »أنا هنا من أجل تقديم اإلضافة لفريقي الجديد مثلما فعلت مع الترجي«.
وأضاف أنايو إيواال »أنا سعيد بهذه الخطوة، خصوصا أن بلوزداد يعد من بين أفضل الفرق في الجزائر، وسأحرص 

على تقديم أفضل ما لدي للدفاع عن ألوان الفريق، خصوصا في دوري األبطال«.
ق.ر

فريق نيس يضع  إسالم 
سليماني في الحسبان !

سبورتينغ  صفوف  في  المحترف  سليماني  اسالم  الجزائري  الدولي  يتواجد 
آخر  مهاجم  عن  الباحث  الفرنسي  نيس  نادي  اهتمامات  دائرة  ، ضمن  لشبونة 
تقارير صحفية  عنه  كشفت  حسبما  الحالي  الميركاتو  غلق  قبل  تشكيلته  لتعزيز 

نسية فر
بضم  الفرنسي  نيس  نادي  اهتمام  عن  الفرنسي  ميركاتو  فوت  موقع  وذكر 
أي  يستبعد  ولم  لشبونة  سبورتينغ  مهاجم  سليماني،  إسالم  الجزائري،  الدولي 
للفريق  األمامي  الخط  لتعزيز  القادمة،  الساعات  خالل  ذلك  بخصوص  مفاجأة 

القادم. أوت   31 يوم  الصيفية  التحويالت  فترة  قبل غلق 
سليماني  إسالم  وضع  الفرنسي  الجنوب  نادي  فإن  المصدر،  ذات  وبحسب 
األخير  هذا  فافر،  لوسيان  مدربه  احتياجات  سد  أجل  من  القليلة  خيارته  ضمن 
طلب من اإلدارة التعاقد مع قلب هجوم صريح بسبب افتقاد نيس لرأس حرباء 

دياز. وبين  كافاني  إدينسون  األوروغوياني  لفشل ضم  وتحسبا 
الدين  تاج 

أدم وناس يغيب 
عن تدريبات نابولي

من  وناس  آدم  الجزائري  الدولي  يتمكن  لم 
نابولي  فريقه  تدريبات  في  زمالئه  مشاركة 
تدريبات  التي جرت ،أمس األربعاء، بمركز 
النادي قبل المباراة المقررة للفريق أمام مونزا 

يوم األحد المقبل، بسبب المرض.
واألمعاء، ومن المقرر أن يتم تقييم لياقته في 
الثانية  الجولة  لقاء  قبل  وذلك   ، الحق  وقت 
من السيري أ، أين يستقبل البارتينوبي الوافد 
الجديد مونزا بملعب مارادونا في مباراة تعد 

بالكثير.
في  نابولي  تدريبات  الالعب عن  يأتي غياب 
حتى  مجهواًل  مصيره  يزال  ال  الذي  الوقت 
اإليطالي،  الجنوب  نادي  للبيع في  المعروضين  الالعبين  قائمة  اآلن، رغم وجوده على 
لعدم توصله ألي اتفاق مع األندية التي تفاوض معها، ووجود تضارب واضح بينه وبين 

رغبة إدارة نابولي.



عين على الرياضة

حصدت الجزائر ثالث ميداليات جديدة في 
رياضة الكاراتي دو )فضيتان وبرونزية(، 
الختصاص  النهائي  منازالت  خالل 
الكوميتي، يوم األربعاء، لمنافسات الطبعة 
اإلسالمي  التضامن  ألعاب  من  الخامسة 

الجارية بمدينة قونيا التركية.
و حاز على الفضيتين كل من سيليا ويكان 
)اقل  أبوريش  ولويزة  كلغ(   50 من  )اقل 
من 55 كلغ(, فيما تحصل على البرونزية 
 60 من  )اقل  حالصة  أنيس  المصارع 

كلغ(.
و انهزمت ويكان في النهائي أمام المغربية 
شيام الحياتي, فيما خسرت لويزة أبوريش 

النهائي على يد التركية توباي ياكان.
و سجل اليوم األول ايضا حصول المنتخب 
في  البرونزية  على  للسيدات  الوطني 

اختصاص »كاتا«.
و بهذه الميداليات, ترتفع حصيلة الجزائر 
الى 33 ميدالية )7 ذهبيات, 11 فضية و 

15 برونزية(.
وأج
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كاراتي دو/ألعاب التضامن 
اإلسالمي 2022 : الجزائر تحصد 

ثالث ميداليات جديدة

هاليب تنضم إىل نادي
الـ 40 مليون دوالر

حقق المنتخب الجزائري للجيدو )سيدات( ميدالية 
برونزية خالل منافسات ›‹حسب الفرق‹‹ للطبعة 
ألعاب التضامن اإلسالمي الجارية  الخامسة من 

بمدينة قونيا التركية.
في صفوفه  الذي يضم  الوطني  المنتخب  فاز  و 
يمينة  بلقاضي,  أمينة  رزوق,  إيمان  من  كل 
االيراني  نظيره  أمام  اصالح,  وصونيا  حالطة 
فاز في  قد  الوطني  المنتخب  1-4. وكان  بواقع 
أمام  السقوط  قبل  أذربيجان  أمام  األول  الدور 

نصف  الدور  في  التركي  نظيره 
النهائي.

الجزائري  الجيدو  ينهي  بهذا,  و 
مشواره في هذا الموعد الرياضي 

االسالمي ب 6 ميداليات )1 ذهبية, 2 فضيتان 
و3 برونز(.

أمينة  نصيب  من  الذهبية  الميدالية  كانت  و 
بلقاضي )فئة أقل من 63 كلغ(, في الوقت الذي 
توج فيه كل من يمينة حالطة )فئة أقل من 57 

كلغ( وصونيا آصالح )78+ كلغ( بالفضة.
أما البرونز فقد حققه كل من إيمان رزوق )فئة 
كلغ(   -78( وعالل  كوثر  كلغ(,   48 من  أقل 

والمنتخب النسوي.
و رفعت الجزائر رصيدها في هذه األلعاب إلى 

30 ميدالية )7 ذهب, 9 فضة و14 برونز(.

ألعاب التضامن اإلسالمي 2022: 
ميدالية برونزية للمنتخب الوطني 

النسوي للجيدو

باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث العبة فقط تتجاوز الـ40 مليون 
بعد  نالتها في مسيرتها، وذلك  التي  المالية  الجوائز  دوالر من حيث 

تتويجها األحد بلقب دورة تورونتو األلف للتنس.
وتوجت هاليب في نهاية األسبوع بطلة لدورة تورونتو الكندية على 
للموسم  الثاني  لقبها  لتحرز  مايا،  حداد  بياتريز  البرازيلية  حساب 
والتاسع في دورات األلف من أصل 18 مباراة نهائية، ما سمح لها 
الى  المحترفات  رابطة  تصنيف  في  المركز الـ15  من  طريقها  بشق 

السادس.
مجموع  إلى  دوالر   439700 االنتصار  هذا  جراء  أضافت  كما 
»دبليو  المحترفات  لرابطة  الرسمي  الموقع  وفق  المالية،  جوائزها 
تي أيه«، لترفع إجمالي الجوائز إلى 40.107.097 مليون دوالر.
وباتت هاليب على بعد أكثر من مليونين بقليل من األمريكية فينوس 
الثاني  المركز  تحتل  التي  دوالر(  مليون   42.300.728( وليامز 
شقيقتها  خلف  المباريات،  من  دخال  الالعبات  أكثر  الئحة  على 
بـ94.606.355  جدا  بعيدة  تغرد  التي  وليامز  سيرينا  األسطورة 

مليون دوالر.
يتفوقون على هاليب  أيضا، وحدهم سبعة  الالعبين  احتساب  تم  وإذا 
نوفاك  الصربي  رأسهم  وعلى  المالية  الجوائز  مجموع  حيث  من 
دجيوكوفيتش )158.996.253 مليون دوالر(، ومن بعده اإلسباني 
والسويسري  دوالر(  مليون   131.338.131( نادال  رافائيل 

روجير فيدرر )130.594.339( وسيرينا.
الفائزة  الرومانية  أكدت  اإلصابات،  بسبب  المعاناة  من  عام  وبعد 
عودتها   ،2019 وويمبلدون   2018 غاروس  بطولتي روالن  بلقب 
المحترفات  رابطة  تصنيف  تصدر  الذي خولها  السابق  مستواها  إلى 
في  تواليا  السابع  فوزها  الثالثاء  بتحقيقها  وذلك  أسبوعا،   64 لمدة 
سلسلة هي األطول لها هذا الموسم، بعد تغلبها الثالثاء على الروسية 
لدورة  األول  الدور  في  و6-3  و3-6   6-4 بوتابوفا  أناستازيا 

األلف. سينسيناتي 
وتستعد هاليب لخوض بطولة فالشينغ ميدوز، آخر البطوالت األربع 
األمل  مع  سبتمبر،  و11  الحالي  الشهر   29 بين  والمقررة  الكبرى، 
منذ عام  األولى  للمرة  الرابع وذلك  الدور  فيها ألبعد من  تذهب  بأن 
2016 حين بلغت ربع النهائي )أفضل نتيجة لها نصف النهائي في 

).2015
أ ف ب

تنس 

الرويس روبليف إىل ثالث 
أدوار بطولة سنسينايت

اجتاز الروسي أندريه روبليف بصعوبة حاجز الدور الثاني 
 )ATP 1000( لبطولة سنسيناتي األمريكية للتنس للماسترز
البالغة جوائزها أكثر من 6  المقامة على المالعب الصلبة، 

ماليين و280 ألف دوالر.
على  فوز  إلى  بمجموعة  تأخره  قلب  في  روبليف  ونجح 
واحدة،  مجموعة  مقابل  بمجموعتين  فونيني  فابيو  اإليطالي 
تفاصيلها كالتالي: )7-6( و)6-7( و)2-6( في المباراة التي 
جرت بينهما اليوم األربعاء، واستغرقت ساعتين و27 دقيقة.
وسيكون أندريه روبليف )24 عاما( في الدور الثالث بانتظار 
تايلور  األمريكي  الالعبين  ستجمع  التي  المباراة  من  الفائز 
نيك كيريوس، في وقت الحق من مساء  فريتز واألسترالي 

اليوم أيضا.

عداء يخطف األنظار 
رغم وصوله نهاية 

السباق أخيرا
خالل  األنظار  أندورا،  دولة  من  كاربانا،  ناهويل  العداء  خطف 
متعددة  أوروبا  بطولة  فعاليات  ضمن  أقيم  الذي  متر،   3000 سباق 
 21 حتى   15 من  األلمانية  ميونيخ  مدينة  تستضيفها  التي  الرياضات 

أغسطس.
موانع  متر   3000 سباق  في  التنافس  فرصة  عن  كاربانا  وتخلى 
تنبه  بعدما  كريستنسن،  أكسل  الدنماركي  نظيره  مساعدة  أجل  من 

الحواجز. بأحد  قدمه  اصطدمت  الذي  لسقوط األخير 
ونالت مبادرة كاربانا إعجاب الجمهور المتواجد والذي قام بالتصفيق 
له بحرارة، في الوقت الذي قرر فيه جميع العدائين مواصلة السباق.
أكمل  ثم  السباق،  مسار  عن  كريستنين  إبعاد  على  كاربانا  وحرص 
تحت  األخير  المركز  ليحتل  الجميع،  سبقه  أن  بعد  وحيدا،  المنافسة 
توثيقها  تم  لقطات  وهي  أخرى،  مرة  الجماهير  من  حار  تصفيق  وقع 

آخر. فيديو  مقطع  في 
واسعا  انتشارا  السباق  في  لزميله  ومساعدته  لكاربانا  الفيديو  ولقي 
بسلوك  اإلشادات  وانهالت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

الفوز. ورغبة  المنافسة  حواجز  تخطى  الذي  الرياضي 

رياضات قتالية ..المقاتل المغريب بنصديق يتوعد 
خصمه يف سهرة »الغلوري«

أكد المقاتل المغربي، جمال بنصديق، استعداده لنزاله المرتقب ضد الروماني بنيامين أديغبوي 
يوم السبت المقبل، بمدينة دوسلدورف األلمانية، ضمن دورة »الغلوري 81« لرياضة الكيك 

بوكسينغ.
وأوضح بنصديق، في حوار له مع القناة الرسمية لـ«غلوري كيك بوكسينغ«، أنه يمر في 
مرحلة بدنية جيدة جدا، ويتدرب بشكل خاص للظهور بشكل قوي في نزاله أمام الروماني 

بنيامين أديغبوي، في النزال الرئيسي لسهرة »الغلوري 81« على ملعب كاستيلو.
وقال البطل المغربي: »أنا في مرحلة بدنية جيدة، سأخوض هذا النزال لكي أرفع مستوى 
الكيك بوكسينغ إلى القمة، وأدهش الجماهير وأحقق رغبتي في أن أكون رقم واحد في هذه 

الرياضة على المستوى العالمي«.
وأضاف: »تطورت على جميع األصعدة، تقنيا وتكتيكيا وحتى بدنيا. سأواجه خصما صعبا، 
رغم أني فزت عليه سابقا.. أتدرب يوميا منذ سنة من أجل تطوير نفسي، وأعد الجميع بأنني 

سأقدم نزاال جيدا يفتخر به الجميع«.
وحقق جمال بنصديق )31 عاما( 10 انتصارات في مسابقة »الغلوري« منها خمسة بالضربة 

القاضية، مقابل سبع هزائم حتى اآلن خالل مشاركته في هذه المسابقة.
 5 انتصارا خالل مصيرته حتى اآلن، مقابل   15 أديغبوي )37 عاما(  بنيامين  بينما حقق 

هزائم.

مونفيس يعلن انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة
أعلن الفرنسي غاييل مونفيس انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في 
القدم. وكان المصنف 22 عالميا قد تعّرض إلصابة قوية خالل مباراته أمام البريطاني 

جاك درابر في بطولة مونتريال الكندية واضطر على إثرها لالنسحاب من البطولة.
وقال الالعب الفرنسي عبر صفحته على تويتر إنه وبعد الفحصوصات التي خضع لها لن 
يتمكن من المنافسة في آخر بطوالت الغراند سالم للموسم حيث سيبدأ مرحلة جديدة من 

التعافي قبل أن يعود مرة أخرى. 
وكاالت 



15صيـفيـات الخميس 18 أوت  2022 م
الموافق لـ 20 محرم 1444 هــ

تزخـر والية أدرار بموروث ثقافي 
قـرون  إلـى  يعـود  قديـم  عمرانـي 
قصـص  يحكـي  مضـت،  غابـرة 
األجـداد بقصـور أبـت إاّل أن تكـون 
رغـم  الطبيعـة  وجـه  فـي  صامـدة 
قلـة االهتمـام. مـن أشـهر  قصـور 
أدرار التـي عبـرت الزمـن قصـرا 

تماسـخت. و  تمنطيـط 
يقـع قصر تماسـخت ببلدية تامسـت 
فنوغيـل  دائـرة  ضمـن  الواقعـة 
حوالـي  بعـد  علـى  ادرار  بــوالية 
35 كـم جنـوب عاصمـة الواليـة. 
اسـم  الـى  تماسـخت   اصـل  يعـود 
الخامسـة ألنه كان بالمنطقة خمسـة 

الظـروف  لكـن  متقاربـة  قصـور 
المناخيـة مـن فيضانـات و وديـان 
أتـت عليهـا و لـم يصمـد منهـا اال 

تماسـخت. قصـر 
تعنـي  زناتيـة  كلمـة  تماسـخت: 
الوحيـد  المنفـذ  أو  البسـتان  مدخـل 
يحيـط  الـذي  آفـراق(  للسـياج 
بالحقول وهذه التسـمية تتناسـب مع 
هيئـة القصـر ومدخله وهـذه الكلمة 
التـزال مسـتعملة عنـد الزناتـة بهذا 
المعنـى، كمـا أن هنـاك مـن يفسـر 
التسـمية بالتأنـي والتمهـل وهـذا ال 
أصـل لـه، وتوجد روايـة تقول إنها 
الكلمـة تطـور للفظـة الخامسـة أي 

خمسـة قصـور كانـت موجـودة في 
المنطقـة وهـذا التفسـير بعيد جدا ..
يحـد قصـر تماسـخت مـن الشـمال 
قصـر إكيـس، مـن الغـرب الحمادة 
ومـن الشـرق قصـر غرميانو ومن 
ومـن  تيطـاف  الشـرقي  الشـمال 

الجنـوب قصـر أغيـل.
قصـر تماسـخت هو قصـر مهجور 
حاليـا  بعـد أن كان منذ زمن قريب 
المعالـم  أحـد  بسـاكنيه.  يعـج  فقـط 
السـياحية الهامـة بواليـة أدرار، و 

بطابـع عمرانـي غريـب تميّـز.
قصبة تماسـخت ) قصر تماسـخت( 
مبنيـة فـوق جبـل صخـري مرتفـع 
الغازيـن  لمنـع   بهـا خنـدق  يحيـط 
المراقبـة  ألبـراج  باإلضافـة  لهـا 
بالقصبـة  يحيـط  بها.كمـا  المحيطـة 
اراٍض زراعيـة ال زالـت إل يومنـا 
مسـتغلة مـن طرف سـاكني األحياء 

العمرانيـة القريبـة مـن القصـر.
معالمـه  مـن  العديـد  أن  رغـم 
اندثرت و صورته شـوهت، إال أن 
بعًضـا مـن معالمـه ظلّـت صامـدة. 
و مـن أهـم هـذه المعالـم البئـر الذي 
وعمقه75متـرا،  القصـر  يتوسـط 
بميـاه  السـكان  يـزود  كان  حيـث 
جانـب  إلـى  الشـرب،باإلضافة 
الحالقـة،  مـكان  الشـيخ،محل  دار 
البـراح، أبراج المراقبة، والسـوق، 
التـي ال  المقبـرة  إلـى  باإلضافـة   ،
إلـى  األمـوات  فيهـا  يُدَفـن  يـزال 

هـذا. يومنـا 
و انـت تتجول خـالل القصبةتلتقيك 
بدالالتـه  كل  المختلفـة  معالمهـا 
دالالتـه الخاصـة يحكـي تاريـخ من 

مـروا مـن هنـاك يوًمـا:

المسـلمين  أن  يحكـي   : المسـجد 
الفاتحيـن مـّروْا مـن هنـا و هـم مـن 
بنـوا هـذا المسـجد. ضريـح الولـي 
يوسـف  بـن  احمـد  سـيد  الصالـح 
المغربـي.دار الشـيخ: وتتسـم بانهـا 
القصبـة  فـي  بيـت  واوسـع  أكبـر 
و  القبيلـة  زعيـم  هـو  الشـيخ  الن 
منزلـه هـو بيـت الضيافـة للغربـاء 
هـي  و  المقبـرة  و  الوافديـن  و 
اآلن جزئيـن :جـزء يضـم المقبـرة 
وجـزء  القدامـى  للسـكان  القديمـة 
الحديثة.ويضـم  المقبـرة  يضـم 
كذلـك دكان الحالقـة : و هـو عبارة 
عـن مـكان مخصـص للحالقـة. أم 
السـوق: ردهـة واسـعة مخصصـة 

للتجـار.
المحكمة.

75م  يبلـغ طولـه  والـذي   : البيئـر 
و هـو يسـتعمل للشـرب و خاصـة 
نظـًرا  الغـزوات  و  الحـروب  ايـام 

القصبـة. داخـل  لتموقعـه 
البوابـة : أو القنطـرة والتـي كانـت 

تغلـق عنـد الغـزو أو الحصـار.
المغـارة: الجـو فـي المغـارة دافيء 
شـتاءو منعـش صيًفـا. و جدرانهـا 
سـيالن  اثـار  تحمـل  الصخريـة 
عبرهـا.  والوديـان  الميـاه  اندفـاع 
كانـوا  السـكان  أن  والمرجـح 
فـي  المغـارة  هـذه  إلـى  يلجئـون 

والمعـارك. الحـروب 
القديـم  الحضـاري  الرمـز  هـذا  أن 
مهـدد باالنهيـار، لعـدم العنايـة بـه 
فـي  زال  ال  أنـه  كمـا  ترميمـه  أو 
دائـرة اإلهمـال إذ لـم يصنـف حتى 

للواليـة. الثقافـي  التـراث  ضمـن 
                                ق.م

قصر تامسخت  رمز حضاري مهدد باالنهيار

أكد العلمــاء، أنه من األفضــل االنصياع 
إلى الجســد عندما يخبرنا أن الوقت حان 

لتناول الطعام، بدل تجاهل الجوع.
وتشــير األبحاث إلى أن الثقة في شــهيتنا 
وتنــاول الطعــام عندمــا نشــعر بالجوع، 
أفضــل  حدســي،  بشــكل  األكل  تســمى 

لصحتنا النفسية والجسدية.
ووجــدت إحــدى الدراســات، أن الذيــن 
تناولوا الطعام بشكل حدسي أكثر عرضة 
لوزن أقل والشعور بالسعادة مع أجسادهم 

من أولئك الذين قيدوا تناولهم للطعام.
وقال الباحثون إن االنســجام مع إشارات 
أجســامنا كان أكثر أهمية من اتباع أحدث 
نظــام غذائــي عصــري أو خطــة لتناول 

الطعام.
وأجاب أكثر من 6000 شــاب في ثماني 
دول، على أسئلة إستطالع على األنترنت، 
حول احترام الذات ومؤشــر كتلة الجســم 
)BMI(. وهــو مقياس لمعرفة ما إذا كان 
الفرد يتمتع بوزن صحي أو غير صحي.

ونظــر الباحثــون في ثالثة أنمــاط لتناول 

الطعام “حدسية وعاطفية ومقيدة”.
ويعــرف األكل العاطفــي بأنــه اســتجابة 
لإلشــارات الداخلية مثل الشــعور بالتوتر 

أو الحزن.
واألكل المقيــد مقيد بشــكل صارم بهدف 

فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.
ووجد التحليل أنه كلما زاد عدد األشخاص 
الذين يأكلون بشــكل حدســي، كانوا أكثر 
ســعادة مع أجســادهم. كما كان لديهم ثقة 

أعلى بأنفسهم ووزن أقل.
كما ارتبطت المستويات األعلى من األكل 
المقيــد والعاطفي بانخفاض رضا الجســم 

وتقدير الذات وزيادة الوزن.
الدكتــورة  الرئيســية  الباحثــة  وقالــت 
شــارلوت ماركي، من جامعــة روتجرز 
في نيوجيرسي: “تشير الرسائل باستمرار 
إلى أنه من المهم تجاهل إشــارات الجوع 
والشبع في أجسادنا. لكن الثقة في أجسادنا 
وتناول الطعام عندما نشــعر بالجوع يبدو 

أنه أفضل”.
                                         ق.م

أفضل طريقة لفقدان الوزن حسب
 إحدى الدراسات

تحوز على شواطئ جميلة وعذراء ..القل تستعيد حيويتها  

السـياحية  القـل  مدينـة  اصبحـت 
مـن  الجزائرييـن  للمواطنيـن  قبلـة 
بعدمـا  الوطـن  واليـات  مختلـف 
كانـت قصـرا فقـط لسـكان الواليـات 
المجـاورة لهـا علـى غـرار قسـنطينة 
يمناظـر  القـل  تتميـز  القـل، حيـث  و 
يجهلهـا  عـذراء  شـواطئ  و  خالبـة 
فـي  لكـن   ، الجزائرييـن  مـن  الكثيـر 
السـنوات القليلـة االخيـرة ومع موجة 

يبحـث  الجزائـري  اصبـح  كورونـا 
عـن للسـياحة الداخليـة فـي البـالد و 
يكتشـف موطنه، و نظرا لقوة وسـائل 
التواصـل االجتماعـي اصبحـت القـل 
مـن بيـن الواليات. االكثـر زيارة في 
مـن  ايقظهـا  ممـا  االخيـر،  السـنوات 

سـياحتها انعـش  و  سـباتها 
علـى  باحتوائهـا  القـل  مدينـة  تتميـز 
جبـل  ابرزهـا  ومـن  جبليـة  سلسـلة 

جبـل  متـر(،   1183( القوفـي 
سـيدي عاشـور )540 متـر( وجبـال 
الطـرس. تعـرف بشـواطئها الكثيـرة 
ومن أشـهرها شـاطئ تمنـارت ببلدية 
عيـن  إلـى:  باإلضافـة  الشـرائع، 
الدولـة، لبـرارك، عيـن أم القصـب، 

والقبيبـة. البـاز  كسـير 
يعتمـد سـكان هـذه المدينـة علـى بيـع 
وتعـرف  األولـى،  بالدرجـة  السـمك 

الفئـات األخـرى نشـاط فـي قطاعات 
الفليـن، الصحـة،  أخـرى، كصناعـة 

التعليـم وغيرهـا.
تملـك مدينـة القل عـدة مناطق مهمة، 
كـدوار سـيدي عاشـور الـذي يطلـق 
علـى سـكانه اسـم »لعشـاش«، شـبه 
جزيـرة الجـردة، باإلضافـة إلـى حي 
شـاهولي عمـار أو كمـا يعرف باسـم 
سـكانه  معظـم  الـذي  »دارعمـر« 
حيـث  الزراعـة  حرفـة  يمارسـون 
التلـوث،  بقلـة  المنطقـة  هـذه  تتميـز 
أيضـا  المدينـة  مناطـق  أهـم  مـن 
منطقـة »بنـي سـعيد« الواقعـة تحـت 
جبـل »سـيدي عاشـور« رمـز مدينة 
تلـزة  منطقـة  إلـى  ،باإلضافـة  القـل 
الزراعيـة والمعروفة بشـاطئ »عين 
أم القصـب« و مـرت علـى المدينـة 
كالفنيقييـن  قديمـة  حضـارات  عـدة 
الفرنسـي  واالسـتعمار  والرومـان 
حيـث تحتـوي علـى كنيسـة فرنسـية 
منطقـة  كانـت  قديمـة.  آثـار  وعـدة 
هامـة وفعالة أثناء الثـورة التحريرية 
قـاد  حيـث  وغاباتهـا  جبالهـا  بفضـل 
سـكان اوالد الزاحـي هجومـات 20 
أغبـال،  قـرى  وهـم   1955 اوت 
الـدردار، زروبة، لعنينـب، الزاوية، 
انطلقـت  وقـد  ولبكاكشـة  لمـزارى 
اغبـال  منطقـة  مـن  العناصـر  أولـى 
بالـدردار  الـكاف  بطهـر  لتتجمـع 
ليلتقـي  والزاويـة،  بزروبـة  مـرورا 
اسـفل  لحـراش  بمنطقـة  الجميـع 
قريـة السـبتي معمـاش )سـيدي علـي 

سـابقا( الشـارف 
يعتبـر اغلـب السـياح الذيـن. زارو. 
القـل بـان شـاطئ تمنارت مـن اجمل 
فـي  بـل  الجزائـر  فـي  الشـواطئ. 
بالطبيعـة.  يمتـزج.  كونـه.  العالـم 
كثـرة  و  الميـاه  زرقـة  و  السـحرة 
يعطـي  ممـا  الجبـال  و  الغابـات 
نفسـا منعشـا ألي زائـر يتناسـى بـه  

. مـه همو

تشــهد محالت بيع المرطبات والمثلجات 
توافــدا كبيــرا منقطع النظيــر للعائالت، 
حيث ال يخلو محــل من أطفال وعائالت 
تــروي عطشــها وحــرارة هذا الموســم 
بمختلــف أنــواع المرطبات التــي تتعدد 
ويتنوع ذوقها... ولكن الحقيقة التي تخفى 
على الكثير منا، ويكشــفها االطباء هو أن 
مثل هذه الســلوكيات الغذائية هي السبب 
في شعورنا بالحرارة بشكل أكبر، كما أن 
المثلجات تؤذي الجهاز الهضمي والحلق 

واللوزتين أيضا.
ويشــير االطباء  في هذا الســياق إلى أنه 
علــى عكس المتعارف عليــه، فالمثلجات 
تزيد من درجة حرارة الجســم، وبرودتها 
الشــديدة تجهد الجهاز الهضمي  و تجعله 
يبــذل مجهــودا أكبــر لهضمهــا، خاصة 
أنهــا غالبا ما تحتوي علــى دهون، وهذا 
المجهــود يولــد طاقــة أكبر في الجســم، 

فيرفع حرارته بشكل أكبر.
كما أن هــذه المثلجات تــؤدي إلى إبطاء 
عمليــة الهضــم، مما يبطئ مــن حركات 
األمعاء، ويؤدي في النهاية ذلك لإلصابة 

باالنتفاخ واإلمساك.

وعليه ينصح األطباء بالتقليل من تناولها 
أو تجنبها تماما حتى نحافظ على ســالمة 
الجهاز الهضمي، كما ان تأثير المثلجات 
على األطفال يشــكل خطورة أكبر، فهي 
تصيبهــم بالتهابات على مســتوى الحلق 

واللوزتين.
ويوضــح االطبــاء انهــا تســبب أيًضــا 
احتقــان األغشــية المخاطية فــي الجهاز 
التنفســي، وهي طبقة واقية تغطي بطانة 
الجهاز التنفســي أو األنسجة، لحمايته من 
االلتهابات، وعندما تحتقن تنكمش وتترك 
بطانة الجهاز التنفســي مكشوفة للعوامل 
المعديــة، ممــا يســهل على الفيروســات 

والبكتيريا مهاجمتها.
وكبديــل عــن المثلجات ينصــح األطباء 
بتناول مشــروبات إما فــي درجة حرارة 
الغرفــة أو دافئــة. فهي التــي تعمل على 
تبريــد الجســم، ألن المســتقبالت في الفم 
والحلق يكون رد فعلها العرق، مما يسمح 
لجســمك أن يبــرد. ومن األفضــل أيضا 
تنــاول الفواكه التي تســاهم فــي انتعاش 

الجسم مثل البطيخ بنوعيه.
                                           د.ب

المثلجات بني إزالة العطش وأرضارها 
عىل الصحة 
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لدرجــات  الكبيــر  االرتفــاع  مــع    
الحــرارة فــي فصــل الصيــف يلجأ 
أو  الغازيــة  للمشــروبات  البعــض 
المثلجات الجتياز هذه األجواء غير 

المريحة عادة.
ومن المعروف أن فصل الصيف هو 
وقت الطعــام الخفيف، ال أحد يتخيّل 
مثاًل تناول حســاء عدس في درجات 

الحرارة المرتفعة
وطــرح موقــع »ياهــو« البريطاني 
سؤااًل: لماذا نميل نحو تناول أطعمة 
معينة خالل أشهر الصيف ال نقترب 
منهــا في األشــهر البــاردة؟ هل هي 

عــادات أم أن خياالتنــا الغذائيــة لها 
أسباب؟..

وطــرح موقــع »ياهــو« البريطاني 
سؤااًل: لماذا نميل نحو تناول أطعمة 
معينة خالل أشهر الصيف ال نقترب 
منهــا في األشــهر البــاردة؟ هل هي 
عــادات أم أن خياالتنــا الغذائيــة لها 

أسباب؟.
سر عطش الصيف

ــرت خبيــرة التغذيــة الدكتورة   وفسَّ
ألونا بولدي ســبب اشتهاء أكل معين 
فــي شــهر الصيــف، قائلــة: »مــع 
حــرارة الصيــف، يتزايــد التعــّرق 

والرغبة الشــديدة في تناول األطعمة 
والمشــروبات البــاردة وقلة الشــهية 

بشكل عام«.
وأضافــت: »عندمــا يكــون الطقس 
حــاراً، نتــوق بطبيعــة الحــال إلــى 
األطعمــة والمشــروبات التــي مــن 

شأنها أن تهدئنا«.
وأوضحت: »توجــد منطقة ما تحت 
المهــاد، وهــي منطقــة فــي الدماغ 
مســؤولة عن تنظيــم درجة حرارتنا 
والجوع، تكون مشغولة بشكل خاص 
خالل أشــهر الصيف، وعندما يكون 
الطقــس دافئــاً، فإن منطقــة ما تحت 
المهاد تكون في حالة نشاط للمساعدة 

في إبقائنا باردين«.
وتابعــت: »نظــراً ألن هضم الطعام 
ـد الحرارة، فــإن منطقة ما تحت  يولِـّ
المهــاد تثبــط شــهيتنا لمنــع تراكــم 
الحرارة اإلضافية في أجسامنا، ويتم 
اســتبدال جوعنــا بالعطــش لمكافحة 
الجفــاف الناتج عن قضاء ســاعات 
طويلــة فــي التعّرق، وهذا هو ســر 
شــعورنا المتواصــل بالعطــش فــي 

الصيف«.
اشتهاء أطعمة معينة

وأشار الموقع إلى أن قضاء مزيد من 
الوقت فــي الهواء الطلــق في فصل 
الصيــف، يــؤدي غالباً إلــى الرغبة 

الشديدة في تناول الطعام الخفيف.
وقــد تشــمل هــذه الرغبــة الشــديدة 
اســتبدال الحســاء والوجبات الدسمة 

والبطيــخ  بالســلطات  والطواجــن 
والفواكــه األخــرى المليئــة بالمــاء 
والمشــروبات الباردة والشــواء في 

الهواء الطلق.
وأوضحت بولدي: »تعتبر األطعمة 
الخفيفــة أكثــر جاذبية مــن األطعمة 
التــي تتطلــب طاقــة أكبــر للهضــم 
وبالتالــي تولــد مزيًدا مــن الحرارة 
فــي الجســم، خاصــًة وأن األطعمة 
المرطبــة أيًضا جذابة للمســاعدة في 

مكافحة فقدان الماء من التعرق«.
وأشــارت إلى أنه يمكننا إشــباع هذه 
الرغبــة الشــديدة بطــرق صحيــة، 
مــن خــالل الفواكــه والخضــروات 
والعصائــر ومجموعــة متنوعة من 
الســلطات والميــاه المنقوعــة، لكننا 
غالًبا نثقل أنفســنا باختيــار خيارات 
كريــم  اآليــس  مثــل  أقــل صحيــة 
والمشروبات  السكرية  والمشروبات 
الغازية والحليب المخفوق واألطعمة 

السريعة.
ونصحت طبيبة التغذية باختيار الماء 
الممزوج بالليمون والبرتقال والتوت 
كخيــار غذائــي صيفي صحــي بداًل 
مــن العصائر والمعلبــات الفوارة أو 

المليئة بالسكر.
ويمكننا شرب عصير مليء بالفواكه 
والخضروات يحتوي على العناصر 
الغذائيــة واألليــاف أو علــى اللبــن 
المحّمل بالسكر والدهون والسعرات 

الحرارية.
تناول الملح في الصيف

بشــكل منفصل، هناك اعتقاد خاطئ 
شــائع حــول أهمية تنــاول الملح في 
الصيــف، ألننــا نفقد الكثيــر منه في 

عملية التعرق.
وقالــت شــينا باجيروتــي، مســاعدة 
 Action on أخصائية التغذيــة في
Salt: »نحــن نســتهلك بالفعل ملًحا 
أكثر مما نحتاج إليه، لذا ســواء كان 
ذلــك في الصيــف أو الشــتاء، يجب 
أن نحاول تقليــل محتوى الملح لدينا 
بشــكل عــام وليســت هنــاك حاجة 

لزيادته
         إيناس.ش/ العين اإلخبارية 

قائمة مأكوالت الصيف.. أرسار ال تعرفها عىل جسمك ودماغك

صيفيات

مخرتع البيبيس هو الصيديل األمريكي شالالت الهونت بسعيدة .. لوحة فنية تتنظر االهتمام
"كاليب برادهام"

n اخترع البيبسي صدفة بصيدليته 
بعــد عملية خلط لعدة مــواد كيميائية 
مع مــاء الصودا ليقدمــه لزبائنه أيام 

الصيف سنة 1898  
كان كاليــب برادهــام علــى يقين أن 
النــاس ســيأتون إلــى صيدليتــه إذا 
قــدم لهم شــرابا ينعشــهم أيــام الحر 
وعرفت خلطته اللذيذة باسم »شراب 

براد«نسبة إلى برادهام
بعدها قرر كاليب برادهام أن يســمي 
شرابه المميز باســم »بيبسي كوال« 
ألنــه كان يعتقــد أن مشــروبه يعالج 
مــرض ســوء الهضم الــذي يعرف 
بـ Dyspepsia نســبة إلــى إنزيم 

 pepsin enzyme  ( الببســين 
( وهــو أحد اإلنزيمــات التي تنتجها 
المعــدة ولــه دور كبيــر فــي عملية 

الهضم 
وعندما تدافع الناس لشــراء مشروبه 
اقتنــع برادهام بفتح شــركة صغيرة 
بــراءة  وتســجيل  منتجــه  لتســويق 

اإلختراع سنة 1902
بعــد  لالفــالس  شــركته  تعرضــت 
الحرب العالمية األولى ولكن سرعان 
ما استطاعت استعادة نجاحها لتصبح 
من أكبر الشركات متعددة الجنسيات 

في العالم
                         فيصل فارس 

n تقــع علــى بعــد 60 كلــم شــمال 
مدينة ســعيدة، وعلــى مقربة من بلدية 
هونــت التابعــة لواليــة ســعيدة، تتربع 
شالالت غاية في الروعة تتميز بغاباتها 
هونــت  كلمــة  و  الســاحر  جمالهــا  و 
هــي فــي األصل كلمــة أمازيغيــة تعني 

“اإلخضرار”.
شــالالت هونت يجهلها لألســف الكثير 
من سكان الوالية أهم ما يلفت انتباه زائر 
بلدية هونت هي شــالالتها الرائعة وهو 
المكان الذي جملــه هللا بمناظر غاية في 
الجمــال و الروعة حيــث يتميز بطبيعية 

عذراء ونادرة إضافــة إلى الهواء النقي 
و الصخــور التي تتوســطها الشــالالت 

الشامخة
شالل هونت أو شــالالت الهراهير. هو 
شالل يتواجد على مقربة من بلدية هونة 
التابعة لوالية سعيدة الجزائرية يبعد عن 

بلدية هونــت ب 15 دقيقة فقط وال يبعد 
إال ب5 كــم عن البلدية تزخر شــالالت 
هونــت بمناظر طبيعيــة خالبة، ومواقع 
أثرية هامة قد الحظها الكثير من السياح 
وكانه أشبه بلوحات فنية من رسم الخيال
 يزخــر الشــالل بمواقــع أثريــة هامــة 
قــد الحظهــا الكثيــر ولكن لهــا قصتها 
مع هــذا الموقــع كطاحونة مائيــة. هذا 
المعلــم تــم بنائــه مــن طــرف بعــض 
المعمريــن الفرنســيين الذيــن كانوا في 
زيارة اســتجمام للمنطقــة ونظرا لتدفق 
العالــي للميــاه جاءت فكــرة انجاز هذه 
الطاحونة. وكانت المهمة الرئيسية لهذه 
الطاحونة، التــي كانت تعمل وفق نظام 
عمــل خاص، تتمثل في تخزين الحبوب 
الجافة وطحنها بناء  على قوة تدفق مياه 

الشالالت.
يعتبر شــالل هونت من اروع المناطق 
السياحية في المنطقة حيث يستقبل اليها 
الســواح مــن مختلف واليــات الجزائر 

وخاصة المحيطة بها
كمــا انهــا تعتبــر موطــن لالصطياف 

واالستجمام
يوجد بالشــالل طاحونة مائية في برين 
لو شاتو، بلجيكيا من القرن الثاني عشر 
الطاحونــة المائيــة: تبيّــن تاريخيــاً أن 
منطقة حوض البحر المتوسط قد شهدت 
اســتخدام الطاحونــة المائية فــي القرن 
األول قبل الميــالد، وكان هناك نوعان 

من هذه الطواحين.

موضة 2000 تعود بقوة يف صيف 2022.. 
جرأة وجاذبية

n تشــهد موضــة بدايــة األلفية 
الثالثــة )2000( عــودة قوية هذا 
الصيــف لتشــيع أجــواء البهجــة 

والتفاؤل واإلقبال على الحياة.
وقــال خبيــر الموضــة األلمانــي 
موضــة  إن  روزه،  أندريــاس 
بدايــة األلفية الثالثة تتســم بالجرأة 

والتحرر والجاذبية.
وتتمثل مفرداتها في القطع الفوقية 
القصيرة كالتوب الكاشــف للبطن 
والســروال  القصيــرة  والتنــورة 
الباجــي  والســروال  الرياضــي 
ذي القصــة الفضفاضــة والهودي 
والتــي شــيرت بــال أكمــام، الذي 
يســلط الضــوء علــى العضــالت 
بالنســبة للذكــور، باإلضافــة إلى 

األحذية ذات النعل الضخم وحذاء 
الشمســية  والنظارات  الكروكــس 
الملونــة وحقيبــة  العدســات  ذات 

الوسط.
كمــا تخطف موضة بدايــة األلفية 
الثالثــة األنظــار إليها مــن خالل 
األلوان الزاهيــة وحتى الصارخة 
كدرجــات النيــون، باإلضافة إلى 

المظهر البّراق.
وأشار روزه إلى أن هذه الموضة 
تســود أيضا فــي عالــم التجميل؛ 
حيــث تهيمن األلــوان القوية على 
المكيــاج، في حيــن تتربــع الُغّرة 
الكثيفــة والطويلــة علــى عــرش 

تسريحات الشعر النسائية.
                                      إ.ش
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وفاة عميد الفنانين التشكيليين الجزائريين بشير يلس

الفنانيــن  عميــد  توفــي   n
التشكيليين الجزائريين وأول مدير 
للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة، 
بشــير يلــس، أول أمــس الثالثــاء 
بالجزائر العاصمــة عن عمر ناهز 

100 عام، حسبما علم لدى أقاربه.
ولــد الفنــان التشــكيلي بشــير يلس 
بتلمســان فــي عــام 1921، وبعد 
دراســته الثانويــة بهــا التحــق في 
1943 بمدرســة الفنــون الجميلــة 

بالجزائــر العاصمــة حيث شــارك 
بعد ســنة فــي أول معرض للرســم 

والمنمنمات.
و1950،   1947 عامــي  وبيــن 
التحق بشــير يلس بمدرســة الفنون 
الجميلة بباريس، حيث نظم معرضه 
الفردي األول في عام 1948 وقام 
بالترويج لتراث تلمســان في أعمال 

عديدة.
وبعد اســتقالل الجزائر واسترجاع 
ســيادتها الوطنية، تولى الفقيد إدارة 
المدرســة الوطنية للفنــون الجميلة 
بالجزائــر العاصمة، كمــا كان أحد 
مؤسســي االتحــاد الوطنــي للفنون 
التشــكيلية الذي نظم أول صالون له 

في عام 1964.
وفي نهاية ستينيات القرن الماضي، 
أنجــز الفقيــد العديــد مــن الطوابع 
لألزيــاء  المخصصــة  البريديــة 
والســجاد  التقليديــة  الجزائريــة 
أنجــز  كمــا  اليدويــة،  والحــرف 

العديــد من اللوحــات الجدارية التي 
تزيــن مؤسســات عمومية ومقرات 
تمثيليــات دبلوماســية جزائرية في 

الخارج.
وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي، 
شــارك بشير يلس بشــكل كبير في 
تصميم مقام الشــهيد وقصر الثقافة 
مفدي زكريا، التي أعدت نماذجهما 

تحت إشرافه.
كمــا اشــتغل على عــدة مباني مثل 
مســجد األمير عبد القادر بقسنطينة 
ومركز األرشيف الوطني بالجزائر 

وغيرها من المؤسسات.
ومنذ عام 2000، خصصت للفقيد 
العديد مــن المعارض والتكريمات، 
كان آخرهــا فــي مايــو 2022 من 
تنظيم المتحف الوطني للفن الحديث 
والمعاصــر بالعاصمــة، فــي حين 
تحمل اسمه قاعة بالمتحف الوطني 

للفنون الجميلة.
                                        وأج

اطالق برنامج دعم استثنايئ خاص 
بالسينما و المرسح و الموسيقى

أشــرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية 
مولوجي، يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة 
على توقيع ثالثة 3 اتفاقيات في مجاالت 
الســينما، المســرح والفنون الموسيقية و 
ذلــك بمناســبة اطالق البرنامــج الوطني 
االستثنائي للدعم الخاص بهذه المجاالت 
وذلك في اطــار برنامج الذكرى ال 60 

لالستقالل.
و أبرزت الوزيرة أن لقاء اليوم مخصص 
»الســتكمال اإلجراءات المتعلقة بتمويل 
ودعــم مجاالت ثقافيــة وفنية على غرار 
الســينما، المســرح والفنــون الموســيقية 
وذلك من خالل توقيع عدد من االتفاقيات 
المحــددة لطــرق وكيفيات تســيير الدعم 
واالستفادة منه« مشيرة إلى أن »االتفاقية 
ببرنامــج  والخاصــة  اليــوم  المبرمــة 
المســرح بيــن مديريــة تطويــر الفنــون 
وترقيتها والمســرح الوطنــي الجزائري 
محــي الديــن باشــطارزي تشــمل دعــم 

إنتاج عشــرة مســرحيات عــن نصوص 
جديــدة أو مقتبســة مــن نصــوص أدبية 
جزائرية باللغتين العربية واالمازيغية أو 

المترجمة إليهما«.
و أضافت الســيدة مولوجــي بخصوص 
»االتفاقيــة  أن  الســينما  دعــم  برنامــج 
الموقعــة مــع ذات المديريــة والمركــز 
الجزائري لتطوير الســينما تشــمل إنتاج 
خمســة أفــالم وثائقيــة و خمســة أفــالم 
قصيــرة« موضحة أن الدعم »سيســاهم 
أيضــا في ترميــم ورقمنــة مجموعة من 
األفــالم القديمــة باإلضافة إلى اســتعادة 
مجموعة من األفالم التي ســبق ترميمها 
و التــي ســنعمل علــى اســترجاعها من 
مخابــر ترميم موجودة خارج الوطن إلى 
جانب برمجة عديد العروض الســينمائية 
والقوافــل التي ســتجوب كامــل التراب 

الوطني«.
                                          وأج

الشابة جميلة تفتتح المهرجان الوطني 
للموسيقى الحالية بقالمة يف طبعته 12

افتتحــت ليلــة الثالثــاء إلــى األربعــاء 
بالمســرح الرومانــي بقالمــة فعاليــات 
الطبعــة 12 للمهرجان الثقافي الوطني 
نشــطه  بحفــل  الحاليــة  للموســيقى 
مجموعــة من الفنانين أبرزهم الشــابة 
جميلــة وذلك وســط تفاعــل جماهيري 

الفت.
وقــد ألهبت الفنانــة جميلة في الســهرة 
األولى من هذا المهرجان الذي يســتمر 
إلــى غايــة اليــوم مدرجــات المســرح 
الرومانــي تحــت تصفيقــات العائــالت 
المتعطشــة للسهرات الفنية ،خاصة وأن 
طبعة هذه السنة جاءت بعد غياب دام 3 

سنوات بسبب كوفيد19-.
وقدمت الشــابة جميلة مجموعة متنوعة 
من أغانيها أجمعت بيــن الجديد والقديم 
مــن بينها أغنية »ســاكن عند نســيبو« 
و »وحشــة عمري قتــال« و«غريبة« 
و«خالي يــا خالــي« و«الموني الناس 
يــا يما و... فاختلــف اإليقاع بين الطابع 
الشــاوي و الســطايفي والعصري وسط 
تفاعــل الجمهــور الحاضــر مــن خالل 
ترديد كلمــات األغانــي والرقص على 

المدرجات.
من جهتها أمتعت الفرقة المحلية للشــيخ 

قاسيمو العائالت الحاضرة
وكان للفنانيــن الشــباب فرصــة أيضــا 

لتنشيط حفل اإلفتتاح 
منهــم محمــد بلحواس الذي قــدم بدوره 
مجموعة من األغاني الشــبابية جمع فيه 
ما بين اإليقاع الســريع من بينها األغنية 

العاطفية »قصة طويلة لمن نحكيها«.
وخالل إعطائه إشــارة االفتتاح الرسمي 
للمهرجان الذي عرف حضور السلطات 
المحلية في مقدمتهــم والية الوالية لبيبة 
ويناز أبرز مدير الثقافة و الفنون لوالية 
قالمــة بوجمعة بن عميــروش بأن عودة 
المهرجــان الثقافــي الوطني للموســيقى 
الحالية بعد ســنوات مــن الغياب »يمثل 
مكســبا كبيــرا للمنطقــة«، مشــيرا إلى 
أن عــودة هــذه التظاهرة جــاءت بقرار 
مــن وزارة الثقافة والفنــون التي رفعت 

التجميد عن عدة مهرجانات أخرى.
وسيتضمن برنامج الســهرة الثانية لهذه 
التظاهرة عدة طبوع غنائية من تنشــيط  
كل من فرقة »نوستالجيا« في الفالمينكو 
من أم البواقي والشاب جالل في الطابع 
الشاوي السطايفي والفنان عقيل الصغير 

في أغنية »الراي العصري«.
                    عين الجزائر/ وأج

وفاة ولفغانغ بيرتسن مخرج فيلم 
"طروادة"

n توفي المخرج األلماني ولفغانغ بيترســن، الذي أخرج فيلمي »طروادة« 
و«على خط النار«، عن عمر ناهز 82 عاما.

ووفقا لموقع Deadline، فقد توفي بيترسن يوم الجمعة في منزله في مدينة 
برينتوود بالواليات المتحدة.

وأشار الموقع إلى أن المخرج توفي بسبب سرطان البنكرياس.
                                                                                  ق.ث

اليوم الوطني للشعر: استحضار روح شاعر الثورة مفدي زكرياء 
يف لقاء بالجزائر العاصمة

n انطلقــت مســاء يوم الثالثــاء بالجزائر 
العاصمــة فعاليــات التظاهــرة الثقافيــة التي 
تنظمها االتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، 
تزامنا وإحياء اليوم الوطني للشعر المصادف 
للذكــرى أل 45 لوفاة شــاعر الثــورة مفدي 

زكرياء.
وبالمناســبة، أشــار نائــب رئيــس االتحادية 
الجزائريــة للثقافة والفنــون، الفنان عبد النور 
شــلوش فــي كلمتــه االفتتاحية إلــى »أهمية 
الحفاظ علــى ذاكرة أعالم الثقافــة الجزائرية 
واســترجاع مــا قدموه من إبداعات في شــتى 
المجــاالت لتعزيــز الهويــة الوطنيــة و القيم 
واإلنتمــاء خاصــة ونحــن نحتفــل بالذكــرى 
ال60 لالستقالل«، مشيرا أن »شاعر الثورة 
الجزائرية مفدي زكرياء صاحب النشيد الخالد 
»قســما« وغيــره من الشــعراء الذيــن كانوا 
صوتا للثورة الجزائرية ومرآة للشــعب ينبغي 

اإلحتفاء بهم كونهم صنعوا مجد الجزائر«.
بــدوره، أشــار األميــن العام لمؤسســة مفدي 
زكريــا، جابر باعمارة، أن » الشــاعر مفدي 
زكريــاء رمــز مــن رمــوز الثقافــة الوطنية 
الوطنيــة  الحركــة  »شــاعر  و  األصيلــة« 
والثورة التحريرية« صاحب النشيدين »فداء 
الجزائر« و«قســما« وأناشــيد عديدة اخرى 
وقصائد بالفصيح والشعبي إضافة الى انتاجه 
النثــري من خطب سياســية ومقاالت صحفية 
حيث عكفت المؤسسة على جمعها وطبعها«.
وتم خالل اللقاء األدبي تكريم »مؤسسة مفدي 
زكرياء« ومجموعة من الشعراء على غرار 
حبيبة محمدي، منيرة ســعدة خلخال، المترجم 
الباحــث محمــد أرزقــي فــراد و الشــاعرين 
آدم فتحــي من تونس و الشــيخ أبو شــجة من 

موريتانيا.
وتتواصل فعاليات التظاهرة الثقافية التي تعقد 
فــي إطار برنامج اإلحتفاالت المخلدة للذكرى 

ال60 لالســتقالل على مــدار يومين ببرمجة 
سلســلة من القراءات الشــعرية، والمداخالت 
التــي تتمحــور حول الشــاعر المبــدع مفدي 
زكريــاء والثــورة التحريريــة، ضمنها ندوة 
حــول » الثــورة الجزائريــة مصــدر إلهــام 
لشــعراء العالــم« يتم خاللهــا تقديم مداخالت 
منهــا قــراءة فــي كتــاب »منارات فــي حياة 
مفدى زكرياء«، »مؤسســة مفــدي زكرياء، 
المنجــزات و التحديات«، »الثورة الجزائرية 
في الشــعر العراقــي«، »الثــورة الجزائرية 
في الشــعر الســعودي« ، »الثورة الجزائرية 
في النص الشــعري العربي«، في حين سيتم 
في اليــوم الختامي اإلعالن عن المتوجين في 
المسابقة الشعرية جائزة »شيرين .. قصيدة«.

يذكر أن مفدي زكرياء الملقب بشــاعر الثورة 
واسمه الحقيقي زكرياء الشيخ من مواليد 12 
جــوان 1908 ببني يزقن بغرداية، درس في 
عنابة ثم انتقل إلى تونس أين درس بالمدرسة 
الخلدونيــة و بجامع الزيتونة قبل أن يعود إلى 

الجزائر سنة 1926.
واكــب الشــاعر الحركــة الوطنية بشــعره و 
بنضاله و له من الدواوين المطبوعة، » الياذة 
الجزائــر«، »اللهب المقدس« ،«تحت ظالل 
الزيتــون« و »مــن وحي األطلــس« كما أنه 
مؤلف النشــيد الوطني »قســما« الــذي كتبه 
عندما كان ســجينا عام 1955 وقد توفي في 

17 أوت 1977.
                                                   وأج
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أبرز احدات 2021

فنانات من الوطن العريب تشاركن يف افتتاح 
كأس العالم 2022

n أعلــن عــدد مــن الفنانــات عن 
مــن  المونديــال،  فــي  مشــاركتهن 
خالل تقديــم فقرات غنائيــة وأخرى 
اســتعراضية في حفل افتتاح البطولة 
المفضلة لدى الكثيريــن منهم ميريام 

فارس
التي تعد من األوائل الالتي أعلن عن 
مشــاركتهن في تقديم حفــل مونديال 
كأس العالــم، حيــث أعلنت من خالل 
مقابلــة لها مع قناة » ســكاي نيوز« 
علــى أنها ســتكون حاضرة في كأس 
العالــم 2022 في قطر، مشــيرة إلى 
أنها تقوم بالتحضيــر مع الفيفا ألكثر 
من عمل فني سيتم اختيار واحد منها 

إلصدارها في كأس العالم.
علــى جانب آخــر، احتفلــت بتخطي 
أغنيتهــا »هذا الحلــو« المائة مليون 

مشاهدة.
ونشــرت ميريــام مقطــع فيديو عبر 
حسابها الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي »انستغرام« وظهرت من 
خاللــه وهي تؤدي األغنيــة في عدد 
من حفالتهــا الشــهيرة وظهرت رقم 

»100 مليون« على شاشة الفيديو.
ومــن بيــن نجمــات الوطــن العربي 

هــي  المونديــال،  فــي  المشــاركات 
الفنانــة بلقيس ، والتي أعلنت بشــكل 
صريح عبر حســابها على » تويتر« 
مشــاركتها فــي المونديــال، لتســدل 
الســتار حول األخبار واألقاويل التي 
ترددت حول رفضها أو تواجدها في 

هذا الحدث الرياضي الهام .
ونشــرت صــورة لهــا مــن إحــدى 
الحفالت الغنائية التي قدمتها مؤخراً، 
عبر حسابها على » تويتر«، وأرفقت 
بهــا تغريــدة.. قالــت مــن خاللها » 
عاجل وبشــكل رسمي ..بلقيس نجمة 

مونديال قطر2022«.
الفنانــة رحمــة رياض هــي األخرى 
جديــدة  ألغنيــة  بالتحضيــر  تقــوم 
للمشاركة بها في مونديال كأس العالم 

بقطر.
وأعربــت الفنانة رحمــة رياض عن 
ســعادتها بالتواجد فــي مونديال كأس 
العالــم بقطــر، قائلــة خالل لقــاء لها 
ببرنامــج » بالعربــي«، البعــض قد 
يقــول محظوظــة وإذا هــذا كان حظ 
الحمــد هلل ولكــن صدقونــي االجتهاد 
والتعــب والشــغل يجيب نتيجــة وأنا 

تعبت جداً«.

القديرة أنطوانيت نجيب تطوي مسيرة حافلة بالعطاء.. ونجوم 
الفن يودعون »األم« بكلمات مؤثرة

نجوى كرم ُتحرض مفاجأة لجمهور قلعة دمشق 
اليوم الخميس

n تُحضر النجمة اللبنانية نجوى 
كرم، مفاجأة ُمبهرة لجمهورها في 
مدينــة دمشــق الســورية، في حفل 

غنائي ضخم بعد غياب طويل.
وكشــفت شــمس األغنيــة اللبنانية 
نجــوى كرم عن موعد الحفل الذي 
من المقرر إقامته في قلعة دمشــق 
علــى مســرح ضخــم ليلــة اليــوم 

الخميس.
نجــوى كــرم كانــت قــد طرحــت 
مؤخــًرا أحــدث أعمالهــا الغنائيــة 
الجديــدة بعنوان »ســاعة بيضا«، 
مؤخــراً عبــر القنــاة الرســمية لـ 

»روتانا« على »يوتيوب«.
كلمــات  مــن  بيضــا«،  »ســاعة 
الشــاعر أميل فهــد، ألحان جورج 

مرديروسيان، توزيع روبير أسعد
وحملت كلمات األغنية في معانيها 
الطابــع الرومانســي، حــول فتــاة 
تعيش قصة حــب، وتتغير رؤيتها 
للدنيا لصورة أفضــل، بعد رؤيتها 
أحبته..»ســاَعة  الــذي  للشــخص 
بيضا لِْم ِشــْفَتْك ِشفْت الّدنيي قّدامي 
مــن يوم لـ أنــا عِرْفَتْك..يا ِعيني ال 

تنامي
يأتي هذا فيما كانت النجمة اللبنانية 
قــد أحيت حفال غنائــي ضخما في 
قبرص منتصف الشــهر الماضي، 
ضمــن مهرجــان »يلــال قبرص« 
الغنائــي »ليالي اكســترا فاغانزا« 
وســط حضور جماهيري كبير من 

الجاليات اللبنانية والعربية.

n  رحلــت »نعيمــة« وتركــت خلفها ذكــرى طيبة، 
لكن رحيلها هذا ال يشــبه رحيلها في مسلســل الفصول 
األربعــة، لتفارق إحدى أبطال العمل، الكبيرة أنطوانيت 

نجيب الحياة عن عمر يناهز 92 عاما.  
خســرت الشاشة الســورية إحدى أهم الفنانات القديرات 
التي حفرت اســمها في ذاكرة الجمهور في مســيرة فنية 
حافلة تنقلت خاللها بين المســرح والدرامــا التلفزيونية 

والسينما.
ولــدت أنطوانيت نجيب في 20 فبراير من عام 1930  
في ســوريا، وأمضت الراحلة أغلب سنوات حياتها أمام 
الشاشــة، إذ بدأت نشــاطها الفني في العام 1968 حيث 

انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين.
واشــتهرت أنطوانيــت نجيــب بتقديــم دور األم المثالية 
والطيبــة، وعملــت فــي المســرح والدراما والســينما، 
وفي رصيدها العديد من األعمال الســينمائية والدرامية 

الناجحة والتي حققت انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا.
شــاركت الراحلــة في أحد أبــرز األعمال فــي الدراما 
الســورية مسلسل »صح النوم« عام 1972، وكان لها 
مشــاركات ســينمائية منها فيلم »شقة الحب« و »امرأة 

حائرة » عام 1973.
كما شــاركت في عام 1976 في فيلم »الحب الحرام«، 
وغابــت بعدها عن الشاشــة وابتعدت عــن التمثيل لمدة 
ست سنوات، عادت بعدها عام 1982، للعمل وظهرت 

في مسلسل »السعد وعد«.

ابتعــدت أنطوانيت نجيب مرة أخرى عن الشاشــة حتى 
عام 1992، حيث عادت للظهور في مسلسل »الشريد« 
باإلضافــة للســهرة التلفزيونية »تــراب الزريعة«، في 
عامــي 1995 و1996، كثفت مشــاركاتها التلفزيونية 
الدراميــة، فكانت شــخصياتها عديــدة ومتنوعة، حيث 
ظهــرت في مسلســالت »شــيمة، الخطــوات الصعبة، 
الجــوارح، كنا أصدقاء، القصاص، أخــوة التراب، أيام 

الغضب والمحكوم«.
بيــن عامــي 1997 و 2000، شــاركت أنطوانيــت 
نجيــب فــي العديــد مــن األعمــال التلفزيونيــة ومنهــا 
مسلسل »حمام القيشــاني الجزء الثاني والثالث، أوراق 
خريفيــة، فضاءات رمادية، عائلتــي وأنا، حي المزار، 
دنيــا، الفصول األربعة الجــزء األول، الخوالي، ومرايا 

.»2000
وكان لها مشــاركات كثيرة في مسلسالت البيئة الشامية 

منها »بواب الريح« و«عطر الشام«.
وكان حضورها الفتاً في أشــهر المسلســالت الســورية 
»الفصــول األربعــة« ولعبــت فيه شــخصية »نعيمة« 
العمل الذي حقق نجاحاً وانتشــاراً كبيراً، باإلضافة إلى 

مسلسل »مرايا 2000« لياسر العظمة.
ومثلــت الراحلــة إحــدى ركائــز الدراما الســورية في 
الســنوات العشــرين الماضية فلم تغــب عاما واحدا عن 
الشاشــة رغم كبر ســنها إال أن روحها الجميلة ومحبتها 
للعمــل دفعها إلى العطــاء حتى اللحظــات األخيرة من 

حياتها، وشاركت مؤخرا في »شارع شيكاغو« و«هوا 
أصفر«.

شــاركت أنطوانيت نجيب في عدة مســرحيات وحظيت 
بشهرة واســعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، 
وذلك بعد تجسيدها العديد من األدوار المسرحية، ومنها: 
» حط بالخرج، شــغلة فاينة، األشــجار تمــوت واقفة، 

سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني«.
وصرحــت الراحلة في إحــدى مقابالتها التلفزيونية أنها 
لن تعتزل الفن مادام في العمر يوم واحد، و قالت:«الفن 
هــو حياتــي ونبض قلبي وال يمكــن أن أتركه إال عندما 
أفارق الحياة، وال شــيء يمنعني من اعتزاله إال قدر هللا 

سبحانه وتعالى«.
شــكلت وفاة الكبيــرة أنطوانيــت نجيب حزنــا لمحبيها 
وتفاعــل نجــوم الفــن واإلعالم علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي مــع خبر الوفــاة، كان من بين األشــخاص 
الذين نعوها الفنان الســوري جورج وســوف حيث نشر 
صورة تجمعه بالراحلة في إحدى الحفالت وعلق عليها 

:« هالصورة عل مسرح غالية علي«.
اإلعالمــي مصطفى اآلغا نعــى الراحلة، وكتب عالمة 

فارقة أخرى في تاريخ الفن السوري تفارق الحياة.
ونعت الفنانة الســورية ســالف فواخرجــي الراحلة في 
منشــور علــى »إانســتغرام« وكتبت:«كان لــي نصيباً 

جمياًل منِك في بداياتي وخالل مسيرتي«.
                                                         ق.ث

صيفيات

إليسا تطرح أحدث أغانيها
إليســا  الفنانــة  طرحــت   n
أحــدث أغانيها المصورة بعنوان 
»أنــا وبس«، وذلــك عبر قناتها 

الرسمية على »يوتيوب«.
» أنــا وبس« من كلمــات أحمد 
ماضــي، وألحان زيــاد برجي، 

ومن إخراج إنجي الجمال.
حســابها  عبــر  إليســا  وعلقــت 
»إنســتغرام«:  بموقع  الرســمي 
أنــا وبس، تبــدأ مشــوار األلبوم 
الجديــد«. وأضافت »تشــاهدوا 
الفيديو عبــر قناتي على يوتيوب 
وتســمعوها علــى كل المتاجــر 

الرقمية«.

وجاءت أغنية »أنا وبس« مليئة 
بأجواء من الفرحة والبهجة التي 
عبــرت عنها إليســا مــن خالل 

ظهورها على شاطئ البحر.
يذكر أن إليســا طرحــت مؤخراً 
أغنيــة »زهــرة من الياســمين« 
بطريقــة الفيديو كليب عبر قناتها 

الرسمية على »يوتيوب«.
أغنية »زهرة من الياسمين« من 
كلمات كمال القبيســي، موسيقى 

وتوزيع أسامة الرحباني .
وحملــت كلمــات األغنيــة فــي 
طياتهــا العديد مــن معاني الحب 
والحنين للوطــن »لبنان«، الذي 

عبــرت عنــه إليســا ..« وطني 
يــا دفــا األيــام وذكــرى الحــب 
واالحــالم أرضك للمحبة ســالم 

وفاتح للدنيي بوابك«.

كما جاءت مشاهد وصور الكليب 
مناسبة تماماً مع كلمات األغنية، 
حيث تــم اســتعراض العديد من 

المناظر الطبيعية بلبنان.

ينطلق االثنني المقبل 

حضور عريب ممزي عىل ركح مهرجان جميلة

n تنطلق، ســهرة االثنين المقبل، المصادف لتاريخ 
22 أوت 2022، فعاليــات مهرجــان جميلــة العربــي 
فــي طبعتــه 16، الذي يدوم إلى غاية 26 من الشــهر 
الجــاري، بمشــاركة ألمع نجوم الطــرب العربي، على 
غرار الفلســطيني محمد وائل بسيوني، وسعد رمضان 
من لبنان، والسورية ميريام عطاهللا، والنجم السطايفي 

الشاب رشدي.
 فنانــون مــن الجزائــر وبلــدان عربية شــقيقة  ســوف 
يتداولون طيلة 5 أيام على خشبة ركح كويكول بالموقع 

األثري بمدينة جميلة.

وحســب برنامج الطبعة السادسة عشر لمهرجان جميلة 
العربي، أن الفنانين العرب الذين ســوف يشــاركون في 
هذه الطبعة هم هيثم ســعيد من مصر، وفرقة الكركرات 
مــن الصحــراء الغربيــة، ومحمــد وائــل بســيوني من 
فلســطين، وميريــام عطاهللا مــن ســوريا الجريحة. أما 
بخصــوص المشــاركة الجزائرية في هــذا المهرجان، 
حيــث ســعى القائمــون بقيــادة محافظ المهرجــان خالد 
مهنــاوي، على تنويع كل الطبوع الجزائرية من التراث 

إلى الفن العصري.
                                                  دالل.ب

حسم الجدل حول منع كاظم الساهر من الغناء يف مرص

n أصدر اتحاد محترفي الموسيقى في 
مصر بياناً صحافيــاً نفى من خالله كل 
ما تردد خــالل الفترة الماضية عن منع 
النقيب الســابق لنقابة الموسيقيين الفنان 

هاني شاكر، الفنان العراقي الكبير كاظم 
الساهر من الغناء في مصر.

وقال االتحــاد في بيانــه إن: “المحتوى 
المتداول حاليــا على صفحات التواصل 

االجتماعــي حــول منع النقيب الســابق 
الفنان هاني شــاكر للفنان كاظم الساهر 
مــن إحياء حفل في القاهرة غير صحيح 

ومرفوض تماماً”.
وأضــاف البيــان: “يؤكــد المجلــس أن 
المقترحات المقدمة من نقابات محترفي 
الموســيقى إلــى المجلس للبــت في أي 
موضــوع يتعلــق بالمســائل الفنيــة أو 
اإلدارية ســواء على مســتوى المؤتمر 
أو على مســتوى أنشــطة النقابة بشــكل 
عام، يجــب أن يقدم لمجلس اإلدارة قبل 
إصدارها في شــكل قــرارات جماعية، 
ولم يتم مناقشــة األمر فــي أي اجتماع، 
سواء تقييد أو منع أو حتى منع الحفالت 
ألن الفنان المقيم بالقاهرة كاظم الســاهر 

لم تتم مناقشــته ويجب على المجلس أن 
يسجل هنا شــهادته في هذا الشأن وهي 

أن هذا لم يحدث إطالقاً”.
واختتــم البيــان: “مجلــس إدارة نقابــة 
المحترفيــن للموســيقى يطالب وســائل 
اإلعــالم بالتحقق من دقــة التصريحات 
التي تســيء إلى فنان كبير بتاريخ مجيد 
وشــهرة فنية يمكن أن يشهدها الجميع، 
ويؤكد المجلس رفضه التشــهير وســبه 
واتهامه، والتأكيــد على رفضهم للتحيز 

واإلساءة للرموز الفنية للبالد”.
وتقدم المجلس بالشــكر للنقيب الســابق 
جهــوده  علــى  شــاكر  هانــي  الفنــان 
وإنجازاتــه فــي االتحــاد علــى مــدى 

السنوات الماضية.
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الجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل

مكتب األستاذ/ حميدة محمد أمين
المحضر القضائي بدائرة اختصاص
محكمة ومجلس قضاء قسنطينة

شارع 20 أوت 1955 رقم 04 قسنطينة وسط
رقم الهاتف/الفاكس:  61 26 92 )031(

نشر مضمون تكليف بالوفاء
المواد 600،612،613،412 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

- بناء على طلب السيد )ة( :مانع سيد علي .
- الساكن )ة( : الوحدة الجوارية 01 م س 04 ع 02 رقم 204 علي منجلي قسنطينة  .

نحــن األســتاذ / حميــدة محمــد أميــن ، محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص محكمــة ومجلــس قضــاء قســنطينة 
ــع أدناها . الموق

ــدول :  ــم الج ــح رق ــم الجن ــخ 25/05/2021 قس ــنطينة بتاري ــة قس ــن محكم ــادر ع ــم الص ــذا للحك - تنفي
ــزام  ــه » إل ــي منطوق ــة القاضــي ف ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 05112/21 الممه ــم الفه 01781/21 رق
المتهــم المــدان بــأن يدفــع للطــرف المدنــي مانــع ســيد علــي مــا تبقــى مــن مبلــغ الشــيك بقيمــة خمــس مائــة 
الــف دج )500.000 دج( و مبلــغ مائــة الــف دج )100.000 دج( كتعويــض عــن كافــة االضــرار 
الماديــة و المعنويــة الالحقــة بــه مــع امــر بــرد مبلــغ الكفالــة المقــدرة بشــعرين الــف دج 20.000 دج« .
- بنــاء علــى محاضــر التكليــف بالوفــاء وتبليــغ التكليــف بالوفــاء وتبليــغ الســند التنفيــذي المبلغيــن 
بتاريــخ 27/04/2022ثــم أعيــد تبليغــه بواســطة البريــد برســالة مضمنــة الوصــول الحاملــة لرقــم 

.  01176767725
- بنــاء علــى محضــر تبليــغ تكليــف بالوفــاء وتبليــغ الســند التنفيــذي عــن طريــق التعليــق بلــوح إعالنــات 

ــنطينةبتاريخ 31/05/2022 ــة قس ــة والمحكم البلدي
- بنــاء علــى االذن بنشــر مضمــون عقــد التبليــغ الرســمي لمحضــر التكليــف بالوفــاء الصــادر عــن رئيــس 

محكمــة قســنطينة بتاريــخ :24/07/2022 رقــم الترتيــب 2195 /22 فــي جريــدة يوميــة وطنيــة .
- بعد االطالع على المادة 412 من قانون االجراءات المدنية و اإلدارية .

بناء على ما تقدم نبلغ السيد :بوجالل الصادق .
الساكن بـ : حي سيساوي مج أ رقم 36 قسنطينة.

عــن طريــق النشــر فــي الجريــدة الوطنيــة اليوميــة بالســند المذكــور أعــاله و نكلفــه بالوفــاء بمبلــغ 
الــف و خمســون   واثنــان  ســتمائة   ( دج   652.517,20:

 و خمســمائة و ســبعة عشــرة دينــار جزائــري و عشــرون ســنتيم( الــذي يمثــل مــا تبقــى مــن قيمــة الشــيك 
والتعويــض عــن كافــة األضــرار الماديــة والمعنويــة الالحقــة

باإلضافــة الــى المصاريــف التنفيذيــة والحقــوق التناســبية المترتبــة عــن ذلــك ، و نبهنــاه أن لــه أجــل )15 ( 
خمســة عشــرة يومــا ابتــداء مــن تاريــخ نشــر

 هذا المحضر بجريدة يومية وطنية و في حالة االمتناع سينفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
اثباتا لذلك قمنا بنشر مضمون محضر تكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية طبقا للقانون.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األستاذ/ بوقرة نور الدين

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع طيبي أحمد رقم 04 برج بوعريريج

الهاتف / 035.76.45.13
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

بنــاء علــى طلــب : زعــرور رشــيد فــي حــق  القاصــر المحجورغليــه زعــرور 
فيصــل .

ــس  ــة و مجل ــدى محكم ــي ل ــن محضــر قضائ ــور الدي ــرة ن نحــن األســتاذ / بوق
قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله ، و الواضــع 

ختمــه و توقيعــه أســفله . 
نعلــن بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
07/08/2022 رقــم الجــدول 88/22   إيــداع رقــم 108/22  الخاصــة 

بالعقــار المتمثــل فــي :
حقــوق عقاريــة مقــدرة  ب : 219/2760 علــى الشــياع فــي بنايــة ســكنية تقــع 
ــة 92  ســعة  ــة حســناوة  قســم 10 مجموعــة ملكي ــاف بلدي بحــي محمــد بوضي

المســح  01آر و 14 ســار   .
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره :.150.000.00 دج  )مائــة 

وخمســون  ألــف دينــار جزائــري (
تقــدم االعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بثالثــة أيــام 
ــى  ــوم :06/09/2022 عل ــددة ي ــة االعتراضــات المح ــل جلس ــل قب ــى األق عل

الســاعة الثانيــة زواال .
لــكل االســتعالمات االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي األســتاذ /بوقــرة نــور 

الديــن أو بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج.
المحضر القضائي          

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مكتب األستاذ خالف عبد هللا
محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

حي عبد المؤمن شارع سماتي السعيد رقم 11  برج بوعريريج
هــ/035.76.86.79

مستخرج من قائمة شروط البيع
المادة 748  من قانون االجراءات المدنية واإلدارية

بتاريخ.......من شهر.......سنة ألفين و اثنان و عشرين 
لفائــدة  شــنيط عبــد الحفيــظ بــن اعــراب . الســاكن )ة( ب : حــي 08 مــاي 1945 رقــم 

438 بــرج بوعريريــج   
بنــاء علــى المــواد: 740 , 416 , 407 ,406 مــن قانــون االجــراءات المدنيــة و 

االداريــة.  
ــرج  ــم 438 ب ــاي 1945 رق ــي 08 م ــوان: ح ــراب . العن ــن اع ــي ب ــنيط عل ضــد : ش
بوعريريــج  بنــاء علــى  الســند التنفيــذي: للحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــم  ــرس:  03226/21 رق ــم الفه ــت رق ــخ: 28/06/2021  تح ــاري بتاري ــم العق القس
ــوم: 28/03/2022  ــلمة ي ــة المس ــة التنفيذي ــور بالصيغ الجــدول: 565 / 21  و الممه
تحــت رقــم  : 656/22 و القاضــي: الحكــم ببيــع العقــار المشــاع بيــن أطــراف بالدعــوى 
محــل النــزاع بالــمــــزاد الــعــلـــــني و الــذي هــو عبــارة عــن بنايــة ســكنية تتكــون مــن 
طابــق ارضــي و طابــق أول تقــع ببلديــة بــرج بوعريريــج حــي  08 مــاي قســم 140 
ــغ 2.750.000.00 دج )  ــع  بمبل ــر مرب ــاحتها 110 مت ــة  76 مس ــة   ملكي مجموع

مليونــان و ســبعمائة و خمســون ألــف دينــار جزائــري ( 
- يعلــن األســتاذ: خــالف عبــد هللا محضــر قضائــي بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع 
لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ  : 07/08/2022 تحــت رقــم: 109/22  
بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي و طابــق أول تقــع بحــي 08 مــاي قســم  
ــغ:  ــي  بمبل ــعر االفتتاح ــع  الس ــر مرب ــاحتها 110 مت ــة 76 مس ــة ملكي 140  مجموع
2.750.000.00  دج .تقــدم االعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس محكمــة بــرج 
بوعريريــج )بثالثــة أيــام علــى األقــل قبــل جلســة االعتراضــات( المحــددة يــوم: الثالثــاء 
الموافــق ل : 06/09/2022 علــى الســاعة 14:00 ســا زواال . و عليــه  ولــكل 
االســتعالمات االتصــال بمكتــب عبــدهللا خــالف محضــر قضائــي او بأمانــة ضبــط 

ــج. ــرج بوعريري ــة ب محكم
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : سطيف 

دائرة : بوعنداس 
بلدية : أيت نوال مزادة 

مكتب الجمعيات 
رقم : 02/ 2022

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 
طبقــا ألحــكام القانــون 12/06 المــؤرخ 18 صفــر عــام 1433 الموافــق لـــ12/01/2012 

المتعلــق بالجمعيــات 
تــم هــذا اليــوم : 14/08/2022 تســليم وصــل تســجيل التصريــح بتأســيس الجمعيــة المحليــة 

المســماة : »جمعيــة أوليــاء التالميــذ البتدائيــة إتوشــن محمــد بنــي خــالد«.
 المسجلة تحت رقم : 02/ 2022   بتاريخ : 14/08/2022.

الكائن مقرها بـ: ابتدائية إتوشن محمد بني خالد بلدية أيت نوال مزادة.
يترأسها السيد: إقسولن عز الدين، تاريخ ومكان الميالد: 22/04/1973 ببوعنداس.

المقيم بـ : بني خالد بلدية أيت نوال مزادة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : سطيف 

دائرة : بوعنداس
بلدية : أيت نوال مزادة

مكتب الجمعيات 
رقم : 01/ 2022

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 

طبقــا ألحــكام القانــون 12/06 المــؤرخ 18 صفــر عــام 1433 الموافــق لـــ12/01/2012 
المتعلــق بالجمعيــات 

تــم هــذا اليــوم : 24/07/2022 تســليم وصــل تســجيل التصريــح بتأســيس الجمعيــة المحليــة 
المســماة : »جمعيــة أوليــاء التالميــذ البتدائيــة عبدلــي عيســى بنــي خــالد.

 المسجلة تحت رقم : 01/ 2022   بتاريخ : 24/07/2022.
الكائن مقرها بـ: ابتدائية عبدلي عيسى بني خالد بلدية أيت نوال مزادة.

يترأسها السيد: اللوش لونيس، تاريخ ومكان الميالد: 06/02/1983 ببوعنداس.
المقيم بـ : بني خالد بلدية أيت نوال مزادة.

  لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com

ANEP N° : 2225004052عين الجزائرعدد: 418 / 18 - 08 - 2022  

رئيس المجلس الشعبي البلدي



عين على المجتمع الخميس 18 أوت  2022 م20
الموافق لـ 20 محرم 1444 هــ صيفيات

متفرقات      موسم االصطياف: جزائريون مقيمون بالخارج 

يعيدون الصلة ببلدهم

الشــرطة  باشــرت عناصــر      n
الثانــي  الحضــري  باألمــن  القضائيــة 
بأمن دائرة الطاهيــر أبحاثها وتحرياتها 
باســتغالل مقطع الفيديــو على صفحات 
محلية عبر موقــع التواصل االجتماعي 
فايســبوك، يظهر فيه قيام بعض ســائقي 
مركبات بمنــاورات خطيرة في الطريق 
العام عن طريق الدوران بشكل هستيري 
عبــر محور الــدوران الكائــن بالمدخل 
الغربــي لمدينة الطاهير، معرضين حياة 
للخطر،ومتســببين  والمارة  األشــخاص 
في غلــق الطريق العام بفعــل ارتكابهم 
لهــذه الســلوكيات الخطيــرة ،وكذا جمع 
كل المعلومــات المتاحة بخصوص هذه 
القضية، مكنتهم من تحديد هوية المشتبه 

فيهم.

واليــة  أمــن  مصالــح  بيــان  وحســب 
جيجل،فإن األمر يتعلق بثالثة أشــخاص 
تتــراوح أعمارهم بين 32 و 40 ســنة، 
أيــن تــم توقيــف اثنيــن )02( منهــم و 
تحويلهما للمصلحة الســتكمال التحقيق، 
و بعــد اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية 
فــي حقهمــا تــم تقديمهما أمــام الجهات 
القضائية المختصة ألجل قضية تعريض 
حياة الغير و ســالمته الجســدية للخطر، 
مخالفة إعاقة و عرقلة حركة المرور في 
الطريق العام، مخالفــة األحكام المتعلقة 
بتقاطــع الطرق و أولويــة المرور، وقد 
صدر ضدهما حكم بشــهرين حبس نافذ 
مــع أمر إيداع بالمؤسســة العقابية، فيما 
تبقى األبحاث جارية لتوقيف شــريكهما 

الثالث المتواجد في حالة فرار.

أمن الطاهري بجيجل يوقف شخصني هدد
 حياة الغري للخطر

بعــد  الجويــة  الرحــات  مكنــت 
المتعلقــة  الصحيــة  القيــود  رفــع 
بكوفيــد19- »متنفســا« بالنســبة 
ــة  ــة المقيم ــة الوطني ــراد الجالي ألف
بالخــارج مــن بينهــم مــن التحقــوا 
بعاصمــة شــرق البــاد قســنطينة 
الصلــة  إعــادة  مــن  تمكينهــم  و 
ببلدهــم و قضــاء العطلــة الصيفيــة 

بيــن األهــل و األقــارب.
و قــد لوحــظ فــي هــذا الســياق إقبــال 
بوضيــاف  محمــد  مطــار  علــى 
الدولــي بقســنطينة الــذي يســتقبل 
كمعــدل  مســافر   1000 حوالــي 
ــوا  ــن قدم ــم مهاجري ــي غالبيته يوم
قضــاء  أجــل  مــن  فرنســا  مــن 
العطلــة الصيفيــة ببلدهــم األصلــي, 
المفتشــية  مــن  علــم  مــا  حســب 
بزيــارة  الخاصــة  الرئيســية 
للمفتشــية  التابعــة  المســافرين 
الجزائريــة  للجمــارك  الفرعيــة 

. بقســنطينة
فعلــى ســبيل الذكــر, شــهدت الفتــرة 
مــن 15 إلــى 31 يوليــو 2022 
دخــول أزيــد مــن 13960 مســافرا 
ــد  ــر مطــار محم ــر عب ــى الجزائ إل
بقســنطينة,  الدولــي  بوضيــاف 
حســب مــا أوضحــه نفــس المصدر, 

مؤكدا أن شــهر أغســطس ســيعرف 
ــن  ــام م ــدد ه ــد ع ــر تواف ــو اآلخ ه
المســافرين بالنظــر إلــى الرحــالت 
مــن  انطالقــا  المبرمجــة  الجويــة 
فرنســا و التــي تتــراوح مــا بيــن 2 

ــا. ــى 3 رحــالت يومي إل
أفــراد  لقــدوم  كان  الســنة  فهــذه 
الجاليــة الوطنيــة المقيمــة بالخــارج 
إلــى الجزائــر ميــزة خاصــة كونهــا 
مــن  أزيــد  مــرور  مــع  تزامــن 
الحــاالت  تســجيل  عــن  عاميــن 
األولــى لكوفيــد19- فــي البــالد, 
أم  رنــدة  اعتبرتــه  الــذي  األمــر 
»متنفســا«  مهاجــرة  عائلــة  مــن 
علــى  »دائمــا  اعتــادت  حيــث 
ــر  ــف بالجزائ ــة الصي ــاء عطل قض
و بقســنطينة تحديــدا, حيــث يقيــم 
أجدادهــا مــن أمهــا و أعمامهــا و 
هــذه  قدمــت  التــي  و  خاالتهــا« 
الســنة برفقــة ابنتهــا البالغــة مــن 
و  ســنوات   )3( ثــالث  العمــر 
ــن  ــا حــب الوطــن م ــد أن تلقنه تري

اآلبــاء. فعلــه  مثلمــا  صغرهــا, 
المطــار,  مــن  خروجهــا  عنــد  و 
متشــوقة  أنهــا  رنــدة  قالــت 
ــى غــرب  الكتشــاف و للمــرة األول
البــالد ألنهــا تعتــزم برفقــة زوجهــا 

المنحــدر مــن مســتغانم زيــارة هــذه 
الســاحلية. الواليــة 

بــدوره  خالــد  زوجهــا  بــدا  كمــا 
متحمســا الكتشــاف مدينــة الجســور 
زارهــا  أن  لــه  يســبق  لــم  التــي 
ــت  ــي كن ــة الت ــا المدين ــال: »إنه قائ
ــاف  ــا و اكتش ــا بزيارته ــم دائم أحل
معالمهــا و عاداتهــا و تقاليدهــا«.
و إذا كان قــدوم بعــض المهاجريــن 
للقــاءات  مخصصــا  البــالد  إلــى 
اليفوتــون  آخريــن  فــإن  العائليــة 
بزرقــة  لالســتمتاع  الفرصــة 
الشــواطئ, خاصــة  البحــر عبــر 
و أن الشــواطئ أصبحــت تتوفــر 
و  الراحــة  شــروط  جميــع  علــى 
االســتجمام علــى حــد قــول صبــاح 
ــام 1960  ــا الع ــد فرنس ــن موالي م
التــي أكــدت أنهــا تقضــي دائمــا 
مــع  بالجزائــر  الصيفيــة  عطلهــا 

والديهــا ثــم مــع زوجهــا.
األبنــاء  إلــى  ذلــك  انتقــل  قــد  و 
المتزوجيــن الذيــن يأتــون كل ســنة 
الجزائــر,  فــي  أقاربهــم  لزيــارة 
حســب مــا ذكرتــه مــروة البنــت 

لصبــاح. البكــر 
 ترقية وجهة الجزائر

  و يتعلــق األمــر فــي هــذا الصــدد 

الحنيــن  مــن  حقيقيــة  »نفحــة  ب 
ــر  ــى حــد تعبي ــى الماضــي«, عل إل
ضاويــة التــي هاجــرت إلــى فرنســا 
العــام 1958 بمعيــة أشــقائها و لــم 
تفــوت أي فرصــة للعــودة ســنويا 
إلــى البــالد لاللتقــاء بأفــراد عائلتهــا 
ــوف  ــن مخل ــة عي ــا  بقري و معارفه
ســتقضي  حيــث  قالمــة,  بواليــة 

ــة. ــة الصيفي العطل
و تســاهم الجاليــة الوطنيــة المقيمــة 
بالخــارج ب »فعاليــة« فــي ترقيــة 
الوجهــة الجزائريــة و ذلــك خاصــة 
عبــر  تتــم  روابــط  خــالل  مــن 

الــزواج بأجانــب.
 14 إلــى   1 مــن  الفتــرة  ففــي 
ســجلت  الجــاري  أغســطس 
مصلحــة شــرطة الحــدود بمطــار 
محمــد بوضيــاف الدولــي دخــول 
467 أجنبيــا إلــى الجزائــر عبــر 
مطــار قســنطينة و هــو الرقــم الــذي 
ــن  ــه تضم ــام« كون ــه بـ«اله وصفت

قصيــرة. فتــرة 
و أضــاف ذات المصــدر أن غالبيــة 
يحملــون  أجانــب  المســافرين 
التركيــة  و  التونســية  الجنســيات 
إلــى  باإلضافــة  المصريــة,  و 
آخريــن قدمــوا مــن المشــرق برفقــة 
توافــدوا  جزائرييــن  مهاجريــن 
لقضــاء العطلــة الصيفيــة بالجزائر.
ــن  ــة م ــؤالء صبرين ــن ه ــن بي و م
أب جزائــري توفــي ســنة 1989 
و عمرهــا لــم يكــن يتجــاوز آنــذاك 
التــي  تونســية  أمهــا  و  عاميــن 
ــة  ــارة مدين ــرة لزي ــاءت ألول م ج
و  والدهــا  رأس  مســقط  قالمــة 

قبــره بقســنطينة. زيــارة 
ــة  ــي برفق ــا فه ــأت بمفرده ــم ت و ل
التــي تكتشــف  التونســية  والدتهــا 
الجزائــر ألول مــرة و هــو البلــد 
و  »جميــل  أنــه  قالــت  الــذي 

مضيــاف«.
بدروهــا تعتــزم ريــم, موظفــة ببنــك 
ــا, تعريــف زوجهــا  و مقيمــة بتركي
ــها  ــقط رأس ــة مس ــوري بالمدين الس
ــة و  ــى شــواطئ عناب ــه إل و مرافقت

ــة ســكيكدة. القــل بوالي
و تعكــس الفنــادق الجديــدة التــي 
بنيــت علــى ضفــاف شــواطئ البحر 
بــكل مــن ســكيكدة و عنابــة و جيجل 
ــة الطــارف صــورة  ــة بوالي و القال
بلــد »مريــح« و تعطــي المزيــد 
العطلــة  لقضــاء  الخيــارات  مــن 
و  رغبــات  حســب  الصيفيــة, 
ظــروف كل واحــد علــى حــد تعبيــر 
الوطنيــة  الجاليــة  أفــراد  بعــض 

بالخــارج. المقيمــة 
و  الكبــرى  المســاحات  أن  كمــا 
األســواق الشــعبية و غيرهــا مــن 
الحديثــة  التجاريــة  الفضــاءات 
و  ســطيف  مــن  بــكل  المفتوحــة 
األخــرى  هــي  تمثــل  قســنطينة 
الترفيــه  مواقــع  أشــكال  إحــدى 
التــي تجــذب هــؤالء الجزائرييــن 
المقيميــن بالخــارج الذيــن يغتنمــون 
الفرصــة لشــراء مــا يرغبــون فيــه.
آخــرون  يفضــل  جهتهــم  مــن 
الترفيــه  حظائــر  إلــى  التوجــه 
شــرق  واليــات  عبــر  الموجــودة 
و  النــد«  »صنوبــر  البــالد 
الحظيــرة المائيــة »أميــرة النــد« 
التــي تــم فتحهــا مؤخــرا بالمقاطعــة 
اإلداريــة علــي منجلــي )قســنطينة(.
و يمثــل قضــاء العطلــة الصيفيــة 
بالجزائــر كذلــك بالنســبة لبعــض 
ــم  ــم أطفاله ــة لتعلي ــالت فرص العائ
ــم و  ــة و القــرآن الكري اللغــة العربي
ذلــك عبــر األقســام المفتوحــة لهــذا 

ــاجد. ــرض بالمس الغ
                    عين الجزائر/وأج

n     تحصل عناصر الفرقة المتنقلة 
للشــرطة القضائية بأمن دائرة الشــقفة 
بجيجل على معلومــات مفادها حيازة 
أحد األشخاص بمدينة الطاهير لذخيرة 
ســالح ناري فردي بــدون رخصة، و 
اســتغالال لذلك تم توقيف المشــتبه فيه 
،و يتعلق األمر بشــاب يبلغ من العمر 
27 ســنة ،وبعد تفتيش مسكنه العائلي 
بناء علــى اإلذن بالتفتيش الصادرعن 
النيابــة المختصة تــم العثور على 15 
خرطوشة و مخزن سالح ناري فردي 

كانــت مخبــأة بســقف قاعة اســتقبال 
الضيــوف بداخــل مســكنه، حيــث تم 
حجزهــا و تحويل المعنــي للمصلحة 
الســتكمال التحقيــق وبعد اتخــاذ كافة 
اإلجراءات القانونية في حق المشــتبه 
فيه تــم تقديمه أمام الجهــات القضائية 
المختصة ألجل قضيــة حيازة مخزن 
ســالح نــاري مــن الصنــف الرابع و 
ذخيــرة بــدون رخصــة، إذ تم وضعه 

تحت الرقابة القضائية.
                               نصرالدين - د

..وأمن دائرة الشقفة يوقف شابا بحوزته ذخرية 
لسالح فردي ناري

n    تمكن عناصر الشــرطة القضائية 
بأمــن دائرة ســيدي عيســى بأمــن والية 
المســيلة مــن توقيــف شــخصين من أجل 
ترويــج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
وحجــز كمية مــن المخدرات قــدر وزنها 
بـــ292,1 غــرام مــن الكيــف المعالــج 
و360 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابلين 
300 ملــغ باإلضافــة إلــى مبلــغ مالــي 
قــدره 390970 د.ج يعتبــر من عائدات 

الترويج.
وقائــع القضيــة بــدأت علــى إثــر ورود 

وجــود  مفادهــا  للمصلحــة  معلومــات 
شــخصين يقومــان بترويــج المخــدرات 
والمؤثــرات العقلية بقطــاع االختصاص، 
حيث مكنــت فريق التحقيــق من اإلطاحة 

بهما وحجز الكمية المذكورة.
تــم تقديــم المشــتبه فيهمــا أمــام الجهات 
القضائيــة المختصــة إقليميــا ليصــد أمر 
إيــداع في حــق أحدهما بمؤسســة الوقاية 
بســيدي عيسى من أجل الحيازة والترويج 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
                           عبد الحليم بال

رشطة سيدي عيىس بالمسيلة توقف مروجي 
المخدرات والمؤثرات العقلية 

n     تمكــن عناصــر الشــرطة 
بفرقة قمع اإلجرام التابعة للمصلحة 
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن 
والية أم البواقي من توقيف شخصين 
وحجز كمية مــن المخدرات الصلبة 

»كوكايين«
القضيــة كانت بعد أن اســتقت فرقة 
قمــع اإلجــرام لمعلومــات  مفادهــا 
وجــود اشــخاص يحــوزون علــى 
كمية من الكوكايين لغرض الترويج 
حيــث تمكنت مــن توقيف المشــتبه 
فيهمــا علــى متــن مركبة ســياحية 
وبالتفتيــش الدقيق عثــر على ثالث 
كميــات من مــادة الكوكاييــن مهيأة 
للترويج واالســتهالك ، واســتمرارا 

للتحقيق تم تحديد هوية شخص ثالث 
وتوقيفــه الــذي عثــر بحوزته على 
كميــة اخرى من نفــس المادة لتصل 
الكميــة االجماليــة المحجــوزة الــى 
5.96 غــرام من المخدرات الصلبة 
الجميــع  ليحــول   .. »كوكاييــن« 
أمــام الجهــات القضائية عــن جرم 
الحيازة لغرض المتاجرة، التخزين، 
الحصــول ، الشــراء والمشــاركة، 
العرض علــى الغير قصــد االتجار 
غير المشــروع بالمخدرات الصلبة 
جماعــة  إطــار  فــي  »كوكاييــن« 
إجراميــة منظمة باســتعمال مركبة 

ذات محرك«
                            فيصل فارس

توقيف ثالثة أشخاص وحجز كمية
 من الكوكايني بأم البواقي



إسالميات
21 الخميس 18 أوت  2022 م

الموافق لـ 20 محرم 1444 هــ

n     يجــب أن يحــرص المســلم علــى 
عــدم تجاوز حّقه من خالل االعتداء على 
النّاس، سواء في األعراض، أو األموال، 
أو األنفس، فكّل ما للمسلم معصوم، وهو 
ما حرص رسول هللا على الوصاية عليه 
فــي حّجة الوداع حين قــام خطيباً بالنّاس 

فقال:
َم علَْيُكم ِدَماَءُكْم، وأَْمَوالَُكْم،  َ َحرَّ )»فإنَّ هللاَّ
وأَْعَراَضُكــْم، َكُحْرَمــِة َيوِمُكــْم هذا، في 
َشــْهِرُكْم هــذا، فــي َبلَِدُكــْم هــذا«. رواه 
البخــاري  ثــّم بعد أن أوصاهم أشــهدهم 

على هذه الوصية وأمرهم أن يبلغ الشاهد 
منهــم الغائــب، فمــن اعتدى علــى أخيه 
المســلم بشــيء من ذلك فقد ظلمه، وهذه 
المظلمة إثمها عظيم كونها متعلّقة بالعباد.

اتهام الناس في أعراضهم
أنــزل هللا اآليات الدالّة علــى عقوبة من 
يقــذف النّســاء الُمحصنــات، المؤمنات، 
العفيفــات، فقــال -تعالــى-: )إِنَّ الَِّذيــَن 
َيْرُموَن اْلُمْحَصَنــاِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت 
ْنَيــا َواآْلِخَرِة َولَُهــْم َعَذاٌب  لُِعنُــوا ِفــي الدُّ
َعِظيٌم(،النــور 23 .فقد لعن هللا هذه الفئة 

من النّــاس وتوّعدهم بالعذاب العظيم في 
الدنيــا واآلخرة. وحّده فــي الدنيا ثمانون 
جلدة، وال تُقبل له شهادة أبداً وعّد رسول 
هللا القــدف من الّســبع الموبقــات، فقال: 
ْبَع الُموِبَقاِت قالوا: يا َرُسوَل  »اْجَتِنبُوا السَّ
؟« رواه البخــاري وقــال  ِ، َومــا ُهــنَّ هللاَّ
منهّن:«َوَقــْذُف الُمْحَصَنــاِت الُمْؤِمَنــاِت 

الَغاِفاَلِت« رواه البخاري.
  أتهام الناس في نواياهم

 إّن اتهام النّاس فــي نواياهم ومقاصدهم 
وتحليل أفكارهم وُمراداتهم يعّد من أكبر 

آفات اللّســان، فاألمر فيه ال يتوّقف على 
ذلك؛ بل يمتــّد ليصل إلى تصنيف النّاس 
وتقســيمهم ثــّم وضعهــم في أحــزاب ال 
يمتّون لها بصلة، وفي ذلك يقول رســول 
ـي لَْم أُوَمْر أْن أْنُقــبَ عن ُقلُوِب  هللا: »إنّـِ
النَّاِس واَل أُشــقَّ بُُطوَنُهْم( رواه البخاري 
وقال -تعالى- محّذرا من الوقوع في اتّهام 
النّــاس بنواياهــم: )َواَل َتُقولُوا لَِمــْن أَْلَقٰى 
َم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض  ــالَ إِلَْيُكُم السَّ
ْنَيا(، النســاء 94 ، فطالما أّن  اْلَحَيــاِة الدُّ
اآلخر لــم يُفصح عن ُمــراده ونيته يبقى 

الحكم على نيّته هو اتّهام له فيها.[
حكم إتهام الناس بالباطل 

حّرم هللا -عــزّ وجّل- التحّدث عن النّاس 
فــي غيابهم بما يســيء لهم، كمــا يحّرم 
تحــّدث اإلنســان بينــه وبين نفســه فيما 
يخّصهم بما يضّرهم، وقد وردت اآليات 
واألحاديــث الدالّة علــى النّهي عن ذلك، 
فمــن اآليات قول هللا -تعالــى-: )اْجَتِنبُوا 
(.الحجــرات 12 ،ومن  نِّ َن الظَّ َكِثيــًرا مِّ
أحاديث رســول هللا مــا رواه أبو هريرة 
عن رســول هللا -صلّى هللا عليه وســّلم- 
نَّ أْكَذُب  ، فــإنَّ الظَّ نَّ فقال: »إيَّاُكــْم والظَّ
الَحديــِث«، رواه البخــاري  والمقصود 
بذلك هو الحديث الذي يستقّر بالنّفس، أّما 
الخاطــر وحديث النفس الذي ال يســتمر 
فــال إثــم فيــه باتّفــاق العلماءوقد وصف 
الســمرقندي البهتــان فقال: ال شــيء من 
الذنــوب أعظم منه، كما أّن هللا قرن بينه 
وبين الكفر في قولــه -تعالى-: )َفاْجَتِنبُوا 
ْجــَس ِمــَن اأْلَْوَثــاِن َواْجَتِنبُــوا َقــْوَل  الرِّ
وِر(،الحــج 30 .وقال النووي: البهت  الزُّ
حــرام، وعّده الهيتمي من كبائر الذنوب، 
وعلى المســلم أن يتثبّت من األخبار التي 
يســمعها، ال ســيّما إن كان قد سمعها من 
فاسق، فيكون قد صّدقها وفي ذات الوقت 
حيــن ينقلهــا يكون كاذبــاً، ثــّم يتعّرض 

للندامة بعد ذلك.
                    موقع موضوع بتصرف 

   

دعاء لقضاء الدين
في )صحيح مسلم( عن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجًعا 
أن نقول: ))اللهم رب السماوات، ورب األرض، ورب العرش 

العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحبِّ والنوى، وُمنزل 
التوراة واإلنجيل والفرقان؛ أعوذ بك ِمن شر كل شيٍء أنت 

آخٌذ بناصيِته، اللهم أنت األوُل فليس قبلك شيٌء، وأنت اآلخر 
فليس بعدك شيٌء، وأنت الظاهُر فليس فوقك شيٌء، وأنت 

الباطن فليس دونك شيٌء، اقِض عنا الدَّين، وأغِننا ِمن الفقر( 
صحيح: أخرجه مسلم )2713( وأبو داود )5051(،

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

َماء  اًرا * ُيْرِســِل السَّ n “َفُقْلُت اْســَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ
ْدَراًرا * َوُيْمِدْدُكْم ِبأَْمــَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت  َعلَْيُكــم مِّ

َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهاًرا. نوح 10-12 

n  ))َمــن منــح منيحة ورٍق، أو منيحة لبٍن، أو أهدى زقاًقا، فهو 
كعتاق نسمٍة( صحيح: أخرجه الترمذي

n  الّديــن يطلــق علــى الّذّمــة التي تكــون مســتحّقة األداء على 
صاحبها بالّدين، وقد يكون الّدين مبلًغا من المال أو قد يكون على 
شــكل ســلعٍة من الســلع، ويلجأ الّناس إلى الّدين حينما يشــعرون 

بأّنهم غير قادرين على توفير نفقات حياتهم أو شراء حاجّياتهم،

n    وكل واحــد منــا يعلم أن للوالديــن حقوًقا وأن صلة 
الرحــم مــن الواجبــات وأن الغش والظلــم والعدوان من 

أسباب غضب هللا، ولكنا ال نعمل بهذا الذي نعلمه.
                                              علي الطنطاوي

 
 

ْين، فتراه يســتدين لحاجٍة ولغير حاجٍة؛ حتى  تهــاون كثيٌر ِمن الناس اليوم بأمر الدَّ
إن الرجــَل إذا أراد أن يبــدأ مشــروًعا، فإن كان معه ألٌف اســتدان ألًفا آخر، وبدأه 
بألفين، وإن كان معه عشرٌة استدان عشرة أخرى، وهكذا.. وبعضهم يستدين لشراِء 

ْين. قهم الدَّ الكماليات؛ فترى كثيًرا من الناس قد طوَّ
 واعلــم أن َمــن مات َمديًنا فهو على خطٍر عظيم؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه 
الترمذيُّ عن ثوبان رضي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))َمن فارق 
ْين، والغلول( صحيح  الروُح الجســَد وهو بريٌء ِمن ثالث دخل الجنة: الِكْبر، والدَّ

. أخرجة ابن أحمد  والترمدي، والغلول: هو السرقة ِمن المال العامِّ
ــنه - عن أبي هريرَة رضي هللا عنه، قال: قال رســول هللا   وروى الترمذي - وحسَّ
صلــى هللا عليه وســلم: ))نفس المؤمن ُمعلَّقٌة بَدْينه حتــى يُقَضى عنه( أخرجه ابن 

أحمد والترمدي 
 وعنــد اإلمــام أحمــد والحاكم - وصححــه ووافقه الذهبي - عــن محمد بن عبدهللا 
بــن جحش رضي هللا عنه، قال: كنا جلوًســا بفناء المســجد حيــث تُوَضع الجنائز، 
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأُسه إلى السماء، فنظر ثم طأطأ بصَره، ووضع 
يده على جبهته، ثم قال: ))ســبحان هللا! ســبحان هللا! ماذا نزل من التشديد؟((، قال: 
فســكتنا يومنا وليلتنا، فلم نَرها خيًرا حتى أصبحنا، قال محمد: فســألُت رســوَل هللا 
ْين، والذي نفُس محمٍد  صلى هللا عليه وسلم: )ما التشديد الذي نزل؟(، قال: ))في الدَّ
بيده، لو أن رجاًل ُقتل في سبيل هللا ثم عاش، ثم ُقِتل في سبيل هللا تعالى، ثم عاش، 
وعليه َدْيٌن، ما أُْدِخَل الجنة حتى يقضى َدْيَنه( صحيح بشواهده: أحمد )5/ 389(، 

والنسائي )4684(.
 بــل كان النبيُّ صلى هللا عليه وســلم َيمتنع عن الصــالة على الَمِدين؛ ففي صحيح 
البخاري عن َســلَمة بن اأَلْكوع رضي هللا عنه قال: كنا جلوًسا عند النبي صلى هللا 
عليه وسلم إذ أُتي بجنازة، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: ))هل عليه َدْيٌن؟((، قالوا: ال، 
ـى عليها، ثم أُتي بجنازٍة أخرى، فقالوا:  قال: ))فهل ترك شــيًئا؟((، قالوا: ال، فصلّـَ
يا رســول هللا، صلِّ عليها، فقال: ))هل عليــه ديٌن؟((، قيل: نعم، قال: ))فهل ترك 
شــيًئا؟((، قالوا: ثالثة دنانير، فصلِّ عليها، قال: ))صلُّوا على صاحِبكم((، قال أبو 

قتادة: صلِّ عليه يا رسول هللا وعليَّ دينُه، فصلَّى عليه. أخرجه البخاري
 وفي الصحيحين عن أبي هريرة، أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدَّين، فيســأل: هل ترك لَدْينه فضاًل؟ فإن حدث أنه ترك لَدْينه وفاًء 

صلــى عليه، وإال قال للمســلمين: صلُّوا على صاحبكــم، فلما فتح هللا عليه الفتوح، 
قــال: ))أنا أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فَمن تُوفي ِمــن المؤمنين فَتَرك َدْيًنا، فعليَّ 

قضاؤه، وَمن ترك مااًل فلورثِته( رواه البخاري )2998(
 فضُل إقراض المحتاج:

أحياًنا تحلُّ بالمســلم فاقٌة، فيبيت في الهمِّ ويُصبح بالغم، وال يدري كيف يتصرف، 
وال يريــد أن يطلــب الصدقــة، وإنما ينظر يميًنا وشــمااًل، ويدور فكــُره ليقع على 
صديــق قديــم، أو أخ عزيز، أو جــاٍر كريم ليطلب منه النجدة، يريد قرًضا حســًنا 
إلى أجل مسمى، ))وهللا في َعْوِن العبد ما كان العبد في عون أخيه( أخرجه مسلم

 هنا يحثُّ اإلســالُم األغنياَء على إقــراض إخوانهم الفقراء، ورتَّب على ذلك أجًرا 
عظيًما؛ فقد جعل منح المســلم القرَض كعتــِق رقبٍة هلل؛ فقد روى الترمذي - وقال: 
حسٌن صحيح - عن البراء بن عازب رضي هللا عنه، قال: سِمعُت رسول هللا صلى 
هللا عليه وســلم قــال: ))َمن منح منيحة ورٍق، أو منيحة لبــٍن، أو أهدى زقاًقا، فهو 

كعتاق نسمٍة( صحيح: أخرجه الترمذي
 فضل إنظار الُمعسر

د َدْينه،  ِمن المسلمين َمن يقترض لحاجٍة، ثم يحين موعد السداد فال يستطيع أن يسدِّ
 ، والدائــن يريــد ماله، فيقع المدين في حرٍج شــديد؛ فيبيت في هــمٍّ ويصبح في غمٍّ
ولذلك استعاذ النبي صلى هللا عليه وسلم من ذلك، فكان يقول: ))اللهم إني أعوذ بك 

من ضلع الدَّين وغلبة الرجال( أخرجه البخاري 
نيــا قد أظلمــت في وجه الَمِدين وهــو يحاول أن يُســدَّ َدْينه، وضاقت به  وبينمــا الدُّ
ــداد، فإذا  األرض بما رُحَبت، وأُغلَِقت األبواب، وانقَطَعت الِحيُل، وجاء موعُد السَّ
بالدائن يشــعُر به، ويعلُم بحاله، فيُرِســُل إليه: أخي، أعلم أن موعد السداد قد حان، 
رتُك ســتًة أشــهر أخرى لتدبر أمورك، وييسر هللا أمرك، فإذا بالَمِدين  ولكني قد أخَّ
ــر  يســتفيق ِمن غفوته، ويُبدَّل حزنُه فرًحا، ويدعو ألخيه بالخير والبركة، وهنا يُبشِّ
الرســول الكريم صلى هللا عليه وســلم هذا الُمقِرَض ببشــرى عظيمٍة، تشرِئبُّ لها 
أعناق المؤمنين، وتشتاق لها قلوب العارفين؛ ففي الحديث الذي رواه مسلٌم عن أبي 
ه أن ينجَيه  قتادة رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))َمن سرَّ

إعداد :  إيناس شروانةهللا ِمن كرب يوم القيامة فليُنفِّس عن ُمعِسر أو يَضع عنه( صحيح: أخرجه مسلم

اتهام الناس بالباطل

تفقه في دينك
كيف ينظر الرسول للدّين 

وقضائه 

 دعاء اليوم 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 18 أوت 2022 م22
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إستراحة

n ســأل كاتب ناشــئ )برنارد شــو( قائاًل: أريد أن اكتب شيئاً لم يكن قد كتبه أحد من قبل، 
فماذا تشير علّي؟

فأجابه برناردشو: األمر في غاية البساطة اكتب رثاءك

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

عبد األحد مومند أول أفغاني ورابع مسلم يزور الفضاء 
يف رحاب العلم واإلميان  

n أصبــح »عبد األحــد مومند »أحد أعضاء 
طاقم ســويوز تي إم 6- وقضى تسعة أيام على 
متن محطة مير الفضائية في عام 1988 كرائد 
فضاء لألبحاث في إنتركوزموس. يحمل العديد 
من الســجالت كرائد فضاء أفغانــي. خالل هذه 
المهمــة، كان مومنــد أول رائد فضــاء يتحدث 
لغة الباشــتو بعد أن أجــرى مكالمة هاتفية إلى 
أفغانستان، مما جعلها رابع لغة يتم التحدث بها 
رســمًيا في الفضاء. كما كان المواطن األفغاني 
األول و رابع مســلم يــزور الفضاء الخارجي ، 
بعد ســلطان بن سلمان آل سعود ، محمد فارس 

، و موسا ماناروف .
ولد مومند عام 1959 في باند ســارده، مقاطعة 
أندار، داخل مقاطعة غزني في أفغانستان. ينتمي 
إلى قبيلة موهمند من جماعة البشــتون العرقية. 
بعد االنتهاء من دراســته األولية، التحق بجامعة 
البوليتكنيــك في كابول في عام 1976 في ســن 
17، وتخــّرج بعــد ذلــك بعــام قبــل تجنيده في 

الجيش في عام 1978. 
بعــد التجنيد، تم إرســاله إلى االتحاد الســوفيتي 
للتدريب ليصبح طياًرا؛ هناك درس في مدرســة 
كراســنودار العليا للقوات الجوية وكلية الهندسة 
العليــا للقوات الجوية في كييف قبل أن يعود إلى 
أفغانســتان فــي عــام 1981، حيــث ارتقى في 

الرتب من طيار وقائد جناح ثم كبير مالحين. 
عــاد إلــى االتحاد الســوفياتي في عــام 1984 
للتدريب فــي أكاديمية غاغارين للقوات الجوية. 
بعد فتــرة وجيزة من تخرجه فــي عام 1987، 
تــم اختيــاره كمرشــح رائــد فضــاء لمشــروع 
Intercosmos. وكان المرشــح اآلخر لرائد 
الفضــاء األفغانــي الــذي تــم إرســاله للتدريب 
هــو محمــد دوران، وهــو طيــار طاجيكي من 

طــراز ميج 21 برتبة عقيــد. بينما كان لدوران 
صــالت سياســية أكثر من محمــد وحصل على 
رتبــة عســكرية أعلى )حيــث كان مومنــد نقيًبا 
فــي ذلك الوقــت(، كان التهاب الزائــدة الدودية 
لدوران العامل الحاسم في اختيار موماند للطاقم 
األساســي؛ أصبح دوران جزًءا من طاقم النسخ 

االحتياطي.
جنبــا إلــى جنب مــع القائــد فالديميــر لياخوف 
ومهنــدس الطيــران فاليــري بولياكــوف، كان 
مومند جزًءا من طاقم ســويوز TM-6 المكّون 
مــن ثالثة أفــراد، والذي تم إطالقه في الســاعة 
04:23 بتوقيــت جرينتــش 29 أوت 1988. 
حيــث كان إدراج مومند فــي المهمة رمًزا مهًما 

خالل الرحلة. 
خــالل إقامتــه لمدة تســعة أيام فــي محطة مير 
الفضائية، التقط مومند صوراً لبالده، وشارك في 
التجارب الفيزيائية الفلكية والطبية والبيولوجية. 
كمــا تحدث إلى الرئيــس األفغاني، محمد نجيب 

هللا، وقام بإعداد الشاي األفغاني للطاقم. 
عــاد لياخــوف ومومند إلــى األرض على متن 
ســويوز TM-5. وتم تأجيل الهبــوط المخطط 
لـ Soyuz TM-5 المخطط له في 6 ســبتمبر 
بســبب التعقيدات الميكانيكية علــى مير. طمأن 
راديو موســكو المســتمعين أن لياخوف ومومند 
بخير وعلى اتصال بمركــز التحكم. ومع ذلك، 
كانــت مرافق الصــرف الصحــي الخاصة بهم 
علــى متن المركبــة المدارية التي تــم التخلص 
منهــا، وبالتالي تلوثوا أنفســهم أثناء التأخير. تم 
تشــغيل تسجيل، يســمى بالعامية شريط ديرمو، 
وهــم يضحكون على هذا. بعد يــوم واحد، كان 
إطالق النار الرجعي ناجًحا، وفي تمام الســاعة 
00:50 بتوقيــت جرينتــش، هبطــت طائــرة 

ســويوز TM-5 بالقرب مــن دزكازجان. أثناء 
الهبــوط، لم تكن هنــاك تغطية إذاعية حية، فقط 

صور تلفزيونية حية لمراقبة المهمة. 
وحصل مومند على لقب بطل االتحاد السوفيتي 

في 7 سبتمبر 1988.
وأثنــاء رحلتــه إلــى الفضاء، كانــت والدته في 
حالة ذهول شديد بشــأن سالمة ابنها فاستدعاها 
الرئيــس األفغانــي محمد نجيــب هللا إلى مكتبه 
وقــام بترتيب مؤتمر صوتي / مرئي بين مومند 
وبينها. بحلول هذا الحدث، أصبحت الباشتو هي 
اللغة الخامسة التي يتم التحدث بها في الفضاء. 
وعنــد عودتــه تم تعيينــه نائًبا لوزيــر الطيران 
المدنــي. وبعد انســحاب القوات الســوفيتية من 
أفغانســتان، قــّرر مومنــد الهجــرة إلــى ألمانيا 
فــي عــام 1992 وتقدم بطلــب للحصول على 
حق اللجــوء هناك، وأصبح مواطًنــا ألمانًيا في 
عــام 2003. كما عمــل في خدمــات الطباعة 
وكمحاسب وهو يقيم اليوم في أوستفيلدن بالقرب 

من شتوتغارت.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أول أمير في اإلسالم هو عبد هللا بن جحش.
قرأ * أن عبد هللا بن مسعود بن غفيل هو أول من 

القرآن الكريم بصوت عال قبل قريش؟
* أن الصحابي الجليل مصعب بن عمير هو أول من هاجر من مكة إلى 

المدينة المنورة.
* أن الزبير بن العوام كان أول من رسم السيف لمحبة هللا تعالى؟
* أن نوح عليه السالم هو أول من سكن بابل وذلك بعد الطوفان.

807 - انطالق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية 
اخترعها المهندس األمريكي روبرت فلتون مدشًنا 

بذلك عصر المالحة ذو الدفع الميكانيكي. 
  1920 - اجتماع بين الوفد المصري بزعامة 

سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة 
االعتراف باستقالل مصر. 

في   1927 - الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم 
المغرب. 

  1964 - منع جنوب أفريقيا من المشاركة في دورة األلعاب األولمبية 
الثامنة عشر المقامة في طوكيو وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة 

العنصرية.
• انتخاب شارل حلو رئيًسا للجمهورية اللبنانية.

  1992 - إعالن إفالس شركة تقنية المعلومات العمالقة »وانغ ». 

السيدة: هل نظفت الثالجة؟ الخادمة: 
نظافة تامة يا سيدتي، كان كل ما 

بداخلها لذيذاً.

القلم مرآة القلب وترجمان العقل
                                                                فكتور هوجو

القرد ماسك صاحبه
يضرب هذا المثل في الشخصين المتشابهين 

و المشتركين في الرذيلة.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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احلكيم ابن أميل

n  محمــد بــن أميــل بــن عبــد هللا بــن أميــل 
التميمي، فيلسوف وعالم كيمياء والحكيم. عاش 
فــي القرنين الثالــث والرابع الهجريين )التاســع 
والعاشــر الميالديين(. ولم تحدد الموسوعات أو 
كتب تاريخ العلوم عاما لميالده أو لوفاته أو شيئا 
عن حياته بالرغم من الدراســات الغربية العديدة 
التي قامت على أعماله والكثير من الشروح على 

أعماله من العلماء العرب التالين له. 
اهتــم العلماء الغربيون المحدثــون بأعمال وآراء 
عبــد هللا بــن أميــل، وذلــك لجمعــه بيــن الحكمة 

والكيميــاء، فقــد كان قصده من 
العمــل الكيميائي إطالــة الحياة، 
وتحويل المعادن الخسيســة إلى 
معادن شــريفة وربط بين هذين 
العنصريــن. فقد أراد عبد هللا بن 
أميل أن يُنشــط باإلكســير جسم 
اإلنســان وأن يطهــره ويصفيه 
من عوامل المرض والشيخوخة 
فتســتقر حالته الصحية ويشــعر 
بالنشــاط والصفاء فيتخلص من 
جميــع الشــوائب. والعامل الذي 
يصفي جســم اإلنســان يستطيع 
أيضا أن يصفي أجســام المعادن 
الخسيســة وينقلهــا إلــى الصورة الدائمــة التي ال 

تتبدل. تلك الصورة هي صورة الذهب . 
ولعبــد هللا بــن أميــل قصيدة وضــع فيها خالصة 
خبرته في علم الكيمياء أسماها: القصيدة »النونية 
وتدبيــر الحجــر المكرم«. وقد شــرحها ابن أميل 
نفســه وغيره من العلماء. ومجموعة من القصائد 
علــى حروف الروي. ولــه كذلك قصيدة بائية في 

علم الصنعة. 
ولعبــد هللا بن أميــل العديد من الرســائل والكتب 
الهامة ومنها: رســالة في الحجــر المكرم ، وهي 

عبــارة عــن خمس رســائل تناول فيهــا األحجار 
الكريمة بالدراسة والفحص. 

ولعبد هللا بن أميل مجموعة من الرسائل الكيميائية 
المرتبطــة بالعلــوم األخــرى مثل الطــب والفلك 

ومنها: 
رسالة في البيان.

الرسالة في معنى طبقات الحجر.
رســالة علــى الجــدول وهي رســالة فــي عالقة 

المعادن بالكواكب السبعة.
رسالة في معنى التزويج.
رسالة في معنى التركيب.

رســالة في كيفية اإلنسان. تناول فيها نظريته عن 
صفاء جسم اإلنسان.

رســالة الشــمس إلى الهالل وهي رســالة تناولها 
الكثير من العلماء بالشرح.

المباقل السبعة.
من كتبه

المفتاح في التدبير.
مفتاح الكنوز وحل أشكال الرموز.

مفتاح الحكمة العظمى.
شرح الصور واألشكال.

ميزان القمر وميزان الشمس.
الماء الورقي واألرض النجمية.

اكتب رثاءك



n   ســجلت مصالــح الحمايــة المدنيــة، خــال 
الشــهرين الماضييــن، وفــاة 116 شــخصا غرقــا 
عــدة  مســتوى  علــى  آخريــن   42.366 وإنقــاذ 
شــواطئ عبر التراب الوطني، حســب ما أفادت به 

اليــوم األربعاء حصيلة لذات المصالح.
إطــار  »فــي  أنــه  المصــدر  ذات  وأوضــح 
الجهــاز العملــي المخصص لحراســة الشــواطئ 
واالســتجمام على مستوى الشــواطئ المسموحة 
للســباحة، ســجلت مصالــح الحمايــة فــي الفترة 
الممتــدة من 16 يونيو الى 16 أغســطس، 116 
غريقــا متوفــى، منهــم 63 غريقا على مســتوى 
الشــواطئ الممنوعة للسباحة و53 في الشواطئ 
المســموحة للسباحة منهم 18 خارج أوقات عمل 

المدنية«. الحماية  جهاز 
كمــا ســجلت ذات المصالــح »وفاة 67 شــخصا 
غرقا علــى مســتوى المجمعات المائيــة، أغلبهم 

مراهقون«.
وعلى مســتوى »427 شاطئ مســموح للسباحة 
تم تســجيل 60340 تدخل سمح بإنقاذ 42366 
شــخصا من موت محقق وكذا إســعاف 15514 

آخرين بعين المكان على مســتوى مراكز حراسة 
شــواطئ، أين تم التكفل بالضحايا، إلى جانب نقل 
3217 جريح إلى المصالح االستشفائية«، وقدر 
عــدد الضحايا من مســتعملي المركبات المائية بـ 

»258 شخصا«.
الشــواطئ،  مســتوى  علــى  لإلقبــال  وبالنســبة 
ســجلت مصالح الحمايــة المدنية »توافدا قياســيا 
للمصطافيــن«، وكانــت أكبــر نســبة لمرتــادي 
الشــواطئ فــي كل من واليــات: »وهران )13 
مليــون مصطــاف(، بومــرداس )12.5 مليــون 

مصطــاف( وجيجل )12 مليون مصطاف(«.
لإلشــارة، جندت المديرية العامة للحماية المدنية 
علــى مســتوى الشــواطئ المســموحة للســباحة 
جهــازا عمليــا مهمــا ألجل ضمان أمن وســامة 
المصطافيــن، يتكون من 11 ألف عون مختصين 

مجهزيــن بمختلف عتاد التدخل في البحر.
وقد أظهــر تحليل البيانات المتعلقة بحاالت الوفاة 
بالغــرق علــى مســتوى الشــواطئ، أن »غالبية 
الممنوعــة  الشــواطئ  مســتوى  علــى  الوفيــات 
للســباحة أو خــارج أوقــات عمل جهــاز الحماية 

المدنيــة، تتعلــق بالفئــة العمرية مــا بين 10 الى 
23 سنة«.

للتذكيــر، أطلقت المديرية العامــة للحماية المدنية 
حملــة وقائيــة تحسيســية مــن األخطــار المتعلقة 
بموســم االصطيــاف واالســتجمام، بالخصوص 
األخطار المتعلقة بالبحر والسباحة في المجمعات 
المائية منذ تاريخ 16 مايو 2022 على مســتوى 
التــراب الوطنــي، وذلــك مــن أجــل »ترســيخ 
الثقافــة الوقائية عند المواطــن من أخطار الغرق 
والحوادث وكذا الســقوط على مستوى الشواطئ 

الممنوعة للســباحة والمجمعات المائية«.

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 32/ 17
الجزائر : 28/ 20
وهران : 30/ 20 

الفجر  : 04.22
الظهر   : 12.38
العصر  : 16.22
املغرب  : 19.25
العشاء : 20.48

مواقيت الصالة 
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وفاة 116 غرقا وإنقاذ أكثر من 42 ألف أخر خالل جوان 
وجويلية الفارطين

كلما تســجل محنة ، يسجل معها أبناء 
الوطن التفاني واإلخاص والتضامن 

والتآزر لتجاوزها .
رجال الجيش الوطني الشــعبي أبانوا 
مــرة أخــرى انهــم بالفعــل صناديــد 
ومغاويــر يســارعون فــي الخيــرات 
ويهرولون لمساعدة المواطنين ،  في 
أصعب الظــروف يضحون بأنفســهم 
مــن أجــل أبنــاء البلــد فــي الفيافــي 

والجبال والمغارات والغابات ..
اليوم مــرة أخرى وعلى إثر الحرائق 
التي اندلعت في الواليات الشرقية على 
وجه الخصوص سخرت القيادة العليا 
للجيــش الوطنــي الشــعبي مروحيات 
تابعــة للقــوات الجوية للمشــاركة في 
عمليات اإلطفــاء  ، واقتحام المناطق 
الوعــرة التي يصعــب الوصول إليها 
، وهومــا شــكل دعما كبيــرا لمفارز 
الجيش الشــعبي المتواجدة في الميدان 
والمشاركة مع رجال الحماية المدنية 
وحتــى مواطنين في إخمــاد الحرائق 
المندلعــة بالغابات والقــرى المنكوبة 
التــي حاصرتها النيــران . إن الجيش 
الوطني الشــعبي، وفي إطــار مهامه 
مــن  وبالرغــم  النبيلــة،  اإلنســانية 
قــوة الريــاح التي حالــت دون تدخل 
المروحيــات في بعــض المناطق، لن 
يدخر أي جهد ولــن يتوانى في تجنيد 
وبذل كافة إمكاناته المادية والبشــرية 
حتى اإلخماد النهائــي لكافة الحرائق 

المندلعة.
وقــد ســجلنا كيف أن أبنــاء الجيش ، 
كانــوا الســباقين فــي مناطق نشــوب 
الحرائــق فــي جبــال وقرى ســكيكدة 
،وأكــدوا أنهم لــن يبارحــوا أماكنهم 
حتــى يتــم إخمــاد النيران،وهو نفس 
المشــهد في ســوق أهراس والطارف 

وسطيف وقالمة أمس .
أبنــاء  هــم  ..هكــذا  الــكام  آخــر 
الجزائــر جيش وشــعب ، متضامنون 
 ، الكــوارث  لتجنــب  ويســارعون 
ولــوال مروحيــات الجيــش والحماية 
والتدخات العديــدة إلجاء مواطنين 
،لكانــت الخســائر أكثــر .. فالتحيــة 
لرجــال الجزائــر األشــاوس في كل 
شــبر من هذا الوطن واالعتراف من 

شيم األوفياء .
                         يزيد ســلطان 

هكذا هم أبناء 
الجزائر ..

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار                                 

يف إطار الجهاز العميل المخصص لحراسة الشواطئ

ANEP GRATUIT

ــوس و  ــة تمال ثانوي n تدخلت،أمــس، إســعافات الوحــدة ال
ــم يتمثل فــي انحراف و  ي ســكيكدة، ألجــل حادث مــرور أل
يم  ــة صغيرة من نوع J9 بطريــق واد بيبي إقل انقــاب حافل

بلدية تمالوس.
و بحســب مصالح الحماية المدنية فإن الحادثة أســفر  عن 
ــة 17 شــخص من بينهــم 03 في حالة خطيــرة نقلوا  إصاب
وا الى مستشفى  الى مستشــفى تمالوس اما 14 اآلخرون نقل
بان كانوا متوجهين  سكيكدة..المصابين هم من بلدية بني ول
يبــي ..مصالح األمن المختصة  االصطياف لشــاطئ وادي ب

فتحت تحقيقا في مابسات الحادثة.
                                                       نورالدين ب

17 جريح يف انقالب حافلة لنقل المسافرني 
كانت تحمل مصطافني يف سكيكدة

ــم ، أول أمس ،  n ت
استخراج أول كمية 
ــد  الحدي مــن خــام 
 1000 ب  تقــدر 
طن من منجم غار 
ب  غــر - ت جبيا
نــدوف(،  ت ــة  )والي
فــي  شــرع  ــذي  ال

ــة شــهر يوليو الماضــي، حســبما أكده يوم  اســتغاله نهاي
ــر العام المســاعد للمؤسســة الوطنية  األربعــاء لوأج المدي

للحديد والصلب )فيرال(، رضا بلحاج.
ا بتفجيرين  و صرح السيد بلحاج في ذات السياق, »لقد قمن
ــى طبقة خام  ــى خندق للوصول ال ا بالحصول عل ن ســمحا ل
ا امــس الثاثاء من  ن ــث فقد مكن ال ث ــد, امــا التفجير ال الحدي
اســتخراج 1000 طن من خام الحديد«, مضيفا ان عمليات 
قادمة التي ستقوم بها المؤسسة الوطنية للحديد  االستخراج ال

والصلب فستخص كميات اكبر«.
ا بلوغ 20.000 إلى  ن و أضاف المسؤول ذاته يقول انه »يمكن
25.000 طن خال الشــهر المقبل, لنتوصل الى استخراج 

حوالي 100.000 طن/شهريا بحلول نهاية السنة«.
ــة, »نقل  ي ب كمــا اكد انه ســيتم خــال هــذه المرحلة التجري
يتم تصديرها  نصــف كميات خام الحديد نحــو والية وهران ل

نحو كل من الصين وروسيا«.
أمــا النصف االخــر -يضيــف ذات المصدر- فســيخصص 

لتموين مصانع الحديد والصلب النشطة في الجزائر.
و أضاف السيد بلحاج في ذات الصدد, أن المشروع سيسمح 
ــع الوطنية للحديد  تالي بضمــان وتأمين تموين المصان ال ب
والصلب )بالحجار وطوسيالي والشركة الجزائرية القطرية 
ــد والرفــع كذلك من  ــب(, بمــادة خــام الحدي ــد والصل للحدي
المداخيل خارج المحروقات و توفير حوالي 3000 منصب 

شغل.
                                                               ق.و

منجم غار جبيالت: استخراج 1000 طن 
من خام الحديد يف أول عملية 

تهنئة

زغاريد مسترســلة دوت مســكن عائلة ســلطان مولود 
ية العهد  بحامــة بوزيان بقســنطينة معلنة مجيــئ ول
األميرة »خديجة ســلطان«  لتضفي أفراحا ال متناهية 

لدى والديها وكل عائلة سلطان ..
بهذه المناســبة الســعيدة والســارة يتقدم عمها المدير 

ــدة »عيــن الجزائر  العام مســؤول النشــر لجري
ــه بأحــر التهاني وأصدق  ت ل ــراد عائ » وكل أف
ــي متمنيا لخديجة عمرا مديدا والشــفاء  األمان

والدة  ل العاجل ل
 ألف مبروك ودامت األفراح 
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